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ABSTRAK 

Kunjungan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya  Purnama alias  Ahok pada tanggal 27 

September 2016 ke Kepuluan Seribu dalam rangka sosialisasi program pengembangan 

perikanan untuk peningkatkan taraf hidup  warga berbuntut panjang dengan munculnya video 

yang dianggap melakukan penistaan terhadap agama Islam. Dalam pidato tersebut Ahok di 

duga kampanye politik terkait pencalonannya di pilkada  yang akhirnya terucap lah dalam 

pidatonya  kata-kata takut di bohongi oleh surat almaidah ayat 51 yang akhirnya menjadi isu 

yang sangat besar Reaksi umat dan tokoh agama luar biasa sehingga MUI mengeluarkan 

fatwa bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan menghina ulama. 
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Dilihat dari sisi ilmu forensik komunikasi baik tulisan, verbal maupun non verbal ada 

pesan dibalik makna tujuan dari kunjungan ahok dikepulauan seribu., kita bisa mengujinya 

melalui forensik komunikasi dengn 3 dimensi yaitu dimensi Innocencit, Intertekstual, 

Intratekstual 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing, yaitu 

analisis teks media yang dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat 

mengkonstruksi fakta dalam berita Dengan menggunakan metode penelitian analisis framing 

akan terlihat jelas kecenderungan dan orientasi media dalam memberikan makna pada suatu 

pemberitaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis framing dengan 

pendekatan model dari William A. Gamson. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kunjungan ahok di kepulauan 

seribu selain memberikan penyuluhan program dan motivasi kepada mayarakat kepulauan 

seribu ahok diduga melakukan kampanye politik terkait isu pilkada DKI Jakarta. 

e. Pembimbing I Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si 
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                                                               ABSTRACT 

           The visit of Jakarta Governor Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok on September 27, 

2016 to Thousand Islands in order to socialize the fishery development program to improve 

the lives of long-term citizens with a video plan that considers blasphemy against the religion 

of Islam. In the speech Ahok alleged political campaign related to his candidacy in the 

election that finally spoken was in his speech the words of fear in bohongi by almaidah letter 

51 which eventually became a very big issue Reaction of people and religious leaders 

extraordinary that MUI issued a fatwa Ahok do blasphemy religion and insulting clerics. 

           Viewed from the side of forensic science communication both writing, verbal and non 

verbal there is a message behind the meaning of the purpose of the visit ahok dikepulauan 
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thousand, we can test it through forensic communication with 3 dimensions of Innocencit, 

Intertextual,  

Intratextual 

           The research method used in this research is framing analysis, that is media text 

analysis which is used to dissect ways or media ideology when constructing data in news By 

using framing analysis method will be seen the tendency and orientation of media in giving 

meaning to a news. In this study the authors use framing analysis method with William A. 

Gamson model approach. 

          From the results of this study can be concluded visit ahok in the thousand islands in 

addition to giving counseling programs and motivation to the islands community a thousand 

ahok likes to do political campaigns related to election issues Jakarta. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan zaman saat ini semakin modern dan canggih, termasuk dalam bidang 
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komunikasi yang lebih memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya tanpa 

mengenal batas waktu dan tempat. Penyebaran sebuah informasi pun sekarang sudah biasa dilakukan 

hitungan detik dan dinikmati oleh seluruh khalayak di seluruh penjuru dunia . Manusia memiliki 

kebutuhan akan informasi. Setiap harinya pasti ada informasi yang terbaru dan berbeda, dari hal inilah 

muncul media massa. Media massa berlomba-lomba untuk memberikan informasi kepada khalayak. 

 Media massa sebagai salah satu sarana komunikasi yang khalayaknya besar dan beragam , 

pada saat ini me ngalami perkembangan yang sangat pesat. Baik media cetak (majalah , surat kabat , 

tabloid dan online ) maupun elektronik (radio, televisi dan lain-lain) semakin kompetitif berupaya 

menyajikan berbagai informasi yang menarik, actual dan terbaik guna meraih sebanyak mungkin 

khalayaknya. 

 Dalam perkembangan ilmu komunikasi di media sangat diperlukan untuk menjembatani 

media sebagai alat saluran agar saluran komunikator bisa menyampaikan pesan yang akan 

disampaikan oleh komunikator. Sehingga dengan memilih media yang tepat dan cermat agar pesan 

yang disampaikan oleh komunikator tepat ke komunikannya efek yang disampaikan berbeda-beda 

tergantung pesan yang disampaikan oleh komunikator. Karena itu perbedaan pesan dipengaruhi oleh 

banyak faktor bisa itu komunikator, komunikan,media atau saluran ataupun sebaliknya noise atau 

gangguan. 

Media massa itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu media massa yang periodik 

(waktu penerbitannya teratur) dan media massa yang non periodik (waktu penerbitannya 

tidak teratur). Sedangkan media massa periodik dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu media 

cetak dan media non cetak (elektronik). 

Menurut Nurudin (2007:4), media massa merupakan sarana dalam penyampaian pesan 

kepada khalayak, baik itu media cerak maupun media elektronik. Media massa merupakan suatu 

sarana komunikasi yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, bernegara , bahkan 

mendunia. Hal ini dikarenakan media massa baik itu media elektronik maupun media cetak 

merupakan media untuk menyalurkan berbagai macam ide, pengetahuan, pengalaman dan gagasan ke 

seluruh media di dunia. 
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Isu isu kampanye terselubung atau yang sering disebut dengan black campaign. 

Berdasarkan definisi Pasal 1 ayat 26 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor10 tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud black campaign adalah suatu model 

atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, 

mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang 

calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap 

lawan atau calon lainnya (Burton, 2008:78) 

Metode yang digunakan biasanya adalah menggunakan desas-desus dari mulut ke 

mulut. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, 

multimedia dan media massa. Black Campaign biasanya didasarkan pada fakta yang akurasi 

kebenarannya belum terbukti, yang disampaikan selain melalui orang juga bisa 

menggunakan selebaran, pamflet, bahkan melalui SMS. Fenomena ini tidak hanya terjadi 

pada satu calon saja. Tim pemenang calon masing-masing saling melempar pernyataan 

kotor mengenai pesaing, bahkan hingga memasuki ranah adu jotos resmi dengan 

berkampanye, dan juga melalui iklan penawaran konsep masing- masing calon (Burton, 

2008: 84). 

Terlepas dari penilaian baik dan buruk, black campaign dan segala kegiatan yang 

identik dengan ketidak tertiban pelaksanaan kampanye, merupakan fenomena yang sangat 

menarik untuk diteliti. Di negara manapun dan dalam bentuk apapun, black campaign dan 

ketidaktertiban senantiasa mewarnai proses penyelenggaraan pesta demokrasi.  

Masing – masing Tim sukses para calon berlomba – lomba untuk menarik perhatian 

pemilih agar memilh calon yang mereka usung, tim sukses juga  harus mengandalkan survey 

untuk menentukan strategi pemenangan kandidat. Untuk mengetahui bagaimana 
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peta/sebaran dukungan dan preferensi pemilih terhadap kandidat berdasarkan aspek: 

wilayah, usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, afiliasi keagamaan dan organisasi sosial, 

serta tingkat sosial-ekonomi.Untuk mengetahui bagaimana tingkat popularitas kandidat di 

masyarakat, baik pada masa pra-kampanye maupun pada masa kampanye menjelang 

pemilihan.  

Melalui survei tim sukses dapat mengemas pencitraan kandidat sesuai dengan ideal 

yang diharapkan pemilih dan dapat menggunakan media kampanye yang tepat. Untuk 

mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat sebagai bahan kampanye 

kandidat dan dapat menyusun program kampanye sesuai kehendak pemilih. Untuk 

mengetahui besaran peluang atau probabilitas menang kandidat dalam pilkada.  

 Namun ditengah isu kampanye yang sedang marak di berbagai media elektonik, 

cetak, maupun media sosial salah satu calon gubernur pilkada DKI dan juga gubernur 

petahana melakukan isu yang sangat kontroversial di dalam pidato pernyataannya di acara 

pertemuannya untuk meninjau program Pemberdayaan Budi Daya Kerapu di Kepulauan 

Seribu bersama Pemprov dan warga sekitar. Dalam sambutannya itu Gubernur Petahana diduga 

telah melakukan penistaan agama pada agama tertentu dengan membawa Surat Almaidah Ayat 51 

dalam pidato programnya yang pernyataan pidatonya dianggap menghina agama islam, 

pernyataan tersebut menjadi polemik hebat, khususnya di media sosial dan menjadi debat 

para Netizen. Hal tersebut bisa dipahami mengingat waktunya yang secara kebetulan dengan 

pemilihan pilkada gubernur di DKI Jakarta. Pilkada serentak 2017 sebenarnya diikuti oleh 

101 daerah. Tetapi, harus diakui bahwa gaungnya seolah tengelam di bawah gemuruh sosial 

yang mewarnai Pilgub DKI Jakarta. 

Entah di sengaja atau tidak sengaja dokumentasi berupa video Ahok dalam pidatonya 

tersebut diunggah oleh Pemprov DKI, selang berapa menit video tersebut sudah menyebar di 

semua akun media sosial, sosok Buni Yani seorang dosen di salah satu Unversitas di Jakarta 
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menjadi orang yang berpengaruh dalam penyebaran video tersebut di media sosial lah, hingga 

akhirnya menjadi pemberitaan hangat dan Hard News di semua media TV maupun Cetak dan 

Media Sosial, sehingga menjadi kontroversi hingga sekarang ini 

Berikut transkip point pidato Ahok saat menggelar kunjungan kerja ke Kepulauan Seribua, Jakarta 

 

"Jadi enggak usah pikiran 'Ah nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'. Enggak, 

saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu 

enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-

orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya 

takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. 

Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa 

pilih Ahok, enggak suka sama Ahok nih," demikian petikan ucapan Ahok saat itu 

 

Pro kontra muncul setelah video tersebut tersebar dimana – mana, banyak yang beranggapan 

bahwasannya kata tersebut mencederai umat agama tertentu yaitu umat islam, gerakan besar dimana 

mana menuntut calon gubernur tersebut di penjara karena kasus penodaan agama, dalam beberapa 

kesempatan ketika di wawancarai gubernur ahok juga sudah meminta maaf kepada masyarakat 

Melalui akun Instagramnya, hari Kamis (06/10), Ahok menulis, "Saat ini banyak beredar 

pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Al Quran surat Al 

Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu." 

"Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video 

yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong. Saya tidak berniat melecehkan ayat 

suci Alquran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Alquran, Alkitab, 

maupun kitab lainnya," tambahnya.  

Karena proses hukum berjalan, apalagi ahok dilaporkan oleh berbagai elemen 

masyarakat maupun ormas dengan membawa bukti transkip video yang diunggah sehingga 

akhirna polisi menetapkan ahok sebagai tersangka dengan kasus penistaan agama dan Ahok 

dilaporkan berdasarkan Pasal 156 a KUHP Jo pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang 

Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Apalagi MUI juga mengeluarkan fatwa keras bahwa 

ahok melalukan penistaan agama melalui surat almaidah ayat 51 yang seharusnya ayat suci 
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tidak bisa di jadikan bahan pembicaraan dalam agenda politik maupun lainnya apalagi ahok 

berasal dari non muslim.  

Dilain pihak sebuah gerakan Media Sosial merebak di mana mana, mereka menuntut 

kasus ahok supaya terbuka dan transparan dan akan mengawal kasus tersebut sampai ahok di 

penjara, dari mulai gerakan 411 dimana semua elemen organisasi, ormas ataupun individu 

berkumpul dan long march dari masjid istiqlal menuju ke istana negara, tidak tanggung 

tanggung gerakan tuntut ahok tersebut menjadi viral dimana – mana.  

Akhirnya tepat 20 november ahok di tetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri 

dengan dugaan kasus ITE dan penistaan agama, banyak juga yang senang dan banyak juga 

yang kecewa apalagi banyak bilang bahwasannya kasus ini ada kaitannya dengan pemilihan 

umum pilkada DKI jakarta 2017, pertemuan pun dilakukan dari para pengusung calon 

tersebut, hingga akhirnya presiden pun ikut berkomentar menggenai kasus tersebut, dalam 

beberapa pernyataan nya presiden tidak akan mengintervensi kasus ini dan akan 

menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian dan masyarakat dihimbau mengawal dan 

bersabar. Namun gerakan ke 2 timbul lagi di media sosial yaitu gerakan 212 yang akhirnya di 

beri tema gerakan sholat jumat berjamaah di monas, tak tanggung – tanggung 7 juta orang 

menghadiri acara tersebut dan kembali menjadi perbincaan hangat hingga keluar negeri. 

Sampai sekarang kasus ahok pun masih berguli, sampai akhirnya pihak kepolisian 

melaporkan berkasnya kepada kejaksaan tinggi negeri jakarta, dan sidang ahok pertama pun 

dimulai sampai saat ini.  

Ibnu Hamad Mengemukakan dalam buku Aksi Bela islam 212 (Syahputra, 2017:21) 

Pada 2010, seorang pendeta di Temanggung, bernama Antonius Richmond Bawengan 

membuat umat Islam terusik ketia ia menyebarkan pamflet dan buku anti Bunda Maria yang 

di dalamnya dikutip ayat Al-Quran. Ia divonis 5 tahun penjara. Umat Islam terusik dengan 

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang merupakan metamorfosis dari ajaran Al-Qiyadah al-



18  

Islamiyah pimpinan Musaddeq yang dilarang sejak 2007. Gafatar menganggap Musaddeq 

sebagai juru selamat setelah Nabi Muhammad Saw. Gafatar tidak mewajibkan pengikutnya 

menjalankan ibadah agama Islam sebenarnya. 

 Syamsuriati alias Lia Eden mengusik umat Islam pada awal 2000-an. Lia mengaku 

sebagai pemimpin ajaran Tahta Suci Kerajaan Tuhan. Dia menyerukan penghapusan seluruh 

agama. Lia akhirnya dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan pada 2006. Lia kembali 

mengulangi perbuatannya, dan pada Juni 2009 ia kembali divonis penjara 2,5 tahun. 

Arswendo Atmowiloto divonis 4 tahun penjara pada 1990. Selaku pemimpin redaksi Tabloid 

Monitor,Arswendo menampilkan hasil jajak pendapat tentang tokoh idola para pembaca yang 

menempatkan Nabi Muhammad berada di urutan 11 di bawah posisi Arswendo sendiri yang 

berada di urutan ke-10. Ketika itu Soeharto selaku presiden dinyatakan sebagai tokoh paling 

diidolakan.  

 Ingatan kita juga menerawang ke 1968. Penerbitan cerita pendek Langit Makin 

Mendung karya Ki Panji Kusmin pada majalah Sastra pimpinan HB Jassin menimbulkan 

reaksi keras dari umat Islam karena membuat penggambaran Allah, Nabi Muhammad dan 

Jibril. Kantor majalah itu diserang massa. Sekalipun HB Jassin telah meminta maaf, ia tetap 

diadili dan dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun  

 Pertanyaannya, mengapa umat Islam selalu bereaksi secara signifikan setiap terjadi 

aksi penistaan terhadap sendi – sendi ajaran Islam? Tak terkecuali kasus – kasus itu di luar 

negeri sekalipun seperti penerbitan karikatur Nabi Muhammad pada Jyllands Posten di 

Denmark, atau Ayat – Ayat Setan karya Salman Rushdie? 

 Melengkapi alasan – alasan keimanan itu sendiri di mana umat Islam sangat 

menjunjung tinggi kemahasucian Allah Swt., kemuliaan Al-Quran keutamaan Rasulullah 

Saw., dan kebenaran ajaran Islam secara keseluruhan, artikel ini menggunakan pendekatan 

Komunikasi Forensik untuk menjawab kenapa umat Islam selalu terusik jika ada orang atau 
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pihak yang mencoba menistakan agama Islam. 

Komunikasi forensik juga berperan dalam memberikan keahlian tentang bagaimana 

populasi secara umum menginterpretasikan pesan dan tendensi pesan apa yang dipersepsikan 

oleh pembaca, misalnya dalam kasus label peringatan pada produk yang tidak diartikan sama 

oleh masyarakat umum 

 Seperti halnya disiplin forensik lainnya yang menelisik jejak (artefak) yang melekat 

dalam satu tindakan, demikian pula forensik komunikasi menghimpun, menganalisis, dan 

menginterpretasikan jejak – jejak (artefak) dalam hal ini dari suatu tindakan komunikasi. 

Artefak atau jejak dari tindakan komunikasi itu tiada lain adalah pesan (messages), baik 

pesan yang dilihat (visual messages), pesan yang didengar (audiotory messages), pesan yang 

disentuh (tactile messages), pesan yang dicium (olfactory messages), pesan yang dikecap 

(gustatory messages) maupun gabungan dari dua atau lebih jenis – jenis pesan tersebut. 

(Ruben and Stewart, 2006 : 54-68). 

Jejak – jejak pesan tersebut, baik yang direpresentasikan melalui tanda verbal maupun 

tanda nonverbal, bukan sekadar mengandung makna (meaning), melainkan juga memiliki 

tujuan bagi penggunanya. Oleh karenanya, pemakaian tanda oleh seseorang atau pihak – 

pihak tertentu yang diduga bermuatan penistaan agama dapat dibutikan makna dan tujuannya 

secara ilmiah. Berikut penjelasannya. 

 Secara teoretis maupun praktis, fungsi tanda itu pertama – tama adalah alat untuk 

membangkitkan makna. Sebuah tanda merujuk kepada objek yang ditandainya. Ketika tanda 

itu bersinggungan dengan pikiran muncullah maknanya. (Noth, 1990: hal. 79-92). Hubungan 

antara tanda, rujukan, pikiran sehingga menimbulkan makna lazim diilustrasikan dalam 

Hubungan Segi Tiga Makna (Triangle Meaning) yang antara lain dibuat oleh Charles S. 

Pierce dan Ivor A. Richard. 

Menurut Pierce (Gambar 1), salah satu bentuk tanda adalah kata (kata). Dalam 
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konteks ini, objek adalah sesuatu yang dirujuk oleh kata (kata) itu. Sedangkan interpretan 

adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk oleh sebuah tanda. 

Jika ketiga elemen makna tersebut berinteraksi dalam pikiran seseorang, muncullah makna 

tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut‘. (Fiske, 1990: hal. 42)  

Kurang lebih sama dengan interpretan dalam model Pierce, dalam model I.A.Richard 

(Gambar 2) istilah reference menunjuk pada peristiwa munculnya kembali ingatan masa lalu 

tentang suatu realitas dalam konteks yang sekarang. Referent ialah objek yang dipersepsikan 

dan menimbulkan kesan dalam ingatan. Sedangkan simbol adalah kata-kata yang dipakai 

untuk menyebut referent atau objek.5 (Richard, I.A. dalam Foss, Sonja K, et.al, 1985, hal. 4-

25) 

Gambar 1: Elemen Makna Pierce1   Gambar 2 : Semantic Triangle Richard  

Reference or Thought 

 

 

 

 

Symbolizes Refers to Symbol Referent 

Object Interpretan 

Mengacu pada landasan teori ilmiah itu pula, dengan demikian, secara sainfik dapat 

dipahami mengapa umat islam selalu terusik bila ada orang atau pihak yang menistakan 

agama islam melalui ide-idenya, ucapan-ucapannya, maupun tindakan-tindakannya. Melalui 

penerapan teori-teori makna tersebut, siapapun dengan mudah kita dapat menangkap makna 

dan memprediksi maksud di balik gerak-gerik, ucapan, dan tindakan orang atau pihak yang 

menistakan agama islam. 

 Untuk kepentingan pembuktian ilmiah, pembaca dapat melakukan forensik atas 
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karikatur, kartun, film, pidato, makalah, buku, tulisan di blog atau media sosial, dan lain 

sebagainya yang memuat pesan-pesan penistaan agama islam. Dengan menerapkan teori-teori 

diatas, niscaya pembaca dapat menangkap makna serta maksud dari pesan-pesan terbut 

dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. 

 Untuk memperoleh hasil penafsiran yang kuat, pembaca diharapkan jangan cepat puas 

dengan sekali penafsiran melainkan mengulang-ulang penggunaan teori-teori makna di atas; 

dan sangat dianjurkan dengan melibatkan orang lain sebagai kontrol atas penafsiran yang 

Anda lakukan. 

 Dalam melakukan forensik komunikasi ini satu hal yang harus diingat bahwa 

penggunaan tanda (: berbahasa) dalam suatu tindakan komunikasi adalah merupakan dimensi 

pragmatik dari bahasa. Yaitu dimensi kesadaran memiliki dan menggunakan tanda karena 

maknanya (dimensi semantik), susunannya (dimensi sintatik), maupun fungsi dan 

tujuannya(dimensi pragmatik) 

 Ada argumentasi yang menyebutkan bahwa Ahok sedang menjelaskan, ada orang 

lain yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi calon pemilih. Sayangnya, dalam 

pidatonya itu Ahok tidak mendahului kalimatnya dengan ungkapan siapa sajakah yang telah 

menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi calon pemilih. Dengan kata lain, pernyataan 

itu adalah milik Ahok sendiri, bukan kutipan dari orang lain atau sedang menceritakan suatu 

kejadian yang dilakukan orang lain. Apalagi jika dilihat dari kata “...karena saya takut masuk 

neraka, dibodohi gitu ya,gapapa...” dalam paragraf pidato itu(lihat transrip dibawah ini), 

tampaknya bahwa semua kalimat itu adalah milik diri Ahok sendiri. 

“Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongi pake surat Al-Maidah 51 

macem-macem itu. itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa 

pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohi gitu ya, gak apa-apa. Karena ini 

kan hak pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa 
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gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok”  

Dalam paragraf ini malah Ahok menggunakan dua Iambang yaitu: “...karena 

dibohongin pake surat Al-Maidah 51 macem-macem 1tu...” dan “... karena saya takut masuk 

neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa...” terkait dengan Surat Al-Maidah 51  

ApaIagi jika dilakukan forensik komunikasi secara intertekstual, ternyata ditemukan 

bahawa Ahok sudah beberapa kali menyebut Al-Maidah ayat 51 dalam berbagai kesempatan 

secara Iisan maupun tertulis. Artinya, ia telah secara sadar makna ketika menggunakan 

dibohongi dan dibodohi dalam pidatonya itu.  

Bahkan dengan forensik komunikasi secara intratekstual pun, dalam pidatonya itu 

Ahok sudah sadar makna ketika menyinggung Surat AI-Maidah ayat 51. Sebagaimana 

diketahui secara garis besar, pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut terdiri atas tiga 

bagian. Bagian pertama, membicarakan program budidaya ikan. Bagian kedua, menyinggung 

pemilihan gubernur yang di dalamnya ia menyebut-nyebut AI-Maidah 51. Bagian ketiga, sesi 

tanya jawab dengan audiens. Jadi secara intratekstual, Ahok memiliki tujuan tertentu ketika 

menyebut-nyebut surat AI-Maidah ayat 51 daiam bagian kedua pidatonya itu. Jika tidak ada 

maksud kampanye seraya menyudutkan Surat AI-Maidah 51, hanya murni meresmikan 

proyek budidaya ikan itu, tentu ia tidak akan menyinggung-nyinggung Surat Al-Maidah 51. 

Analisis Framing adalah salah satu metode analisis media, seperti analisis isi dan 

semiotik. Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. Analisis framing 

merupakan suatu seni atau kreativitas yang kesimpulannya boleh jadi berbeda, jika dilakukan 

oleh analisis berbeda, meskipun kasusnya sama. Sebabnya, analisis adalah seorang manusi 

aktif, kreatif, dan bebas menafsirkan lingkungannya, suatu prinsip penting yang dianut oleh 

paradigma interpretif. Maka secara teoritis, siapapun dapat membangun dan mengembangkan 

sebuah kerangka atau model framing, tetapi, hanya kerangka atau model yang bermanfaatlah 

yang akan bertahan lama, yakni yang mampu menjelaskan dan menafsirkan wacana yng di 
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teliti (Eriyanto, 2002:17) 

Framing menurut Sobur (2009:162) adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

persepktif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang 

diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita 

tersebut 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis  framing  Gamson 

terkenal dengan pendekatan konstruksionisnya untuk menganalisis wacana komunikasi. 

Menurut Gamson dan Modigliani, frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang 

terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang 

berkaitan dengan objek suatu wacana. Selain Gamson dan Modigliani, berkaitan dengan 

dilihatnya framing sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh 

media. frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut package. Dalam 

model Gamson ini terdapat dua struktur yaitu core frame dan condensing symbols 

Melihat keseluruhan yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

masalah ini khususnya tentang  frame pidato video calon gubernur DKI 2017 Basuki Tjahaja 

Purnama Ahok di kepulauan seribu di teliti dari dari sisi forensik komunikasi , maka penultis 

akan membahasnya dalam laporan tesis yang berjudul 

“FORENSIK KOMUNIKASI PIDATO (PERNYATAAN) PENISTAAN AGAMA”. 

(ANALISIS  FRAMING MENGENAI PIDATO BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) DI 

KEPULAUAN SERIBU) 

1.2  Fokus Penelitian 

Pada fokus penelitian ini penulis ingin membahas dan memfokuskan pada frame 

video rekaman pidato pernyataan Ahok dari sudut forensik komunikasi. menggunakan 

perangkat analisis Framing. penulis menggunakan metode analisis  framing  Gamson dan 

Modigliani  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pertanyaan penelitian yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Informasi apakah yang terdapat di balik pesan – pesan pernyataan pidato Ahok terkait 

isu penistaan agama dengan menggunakan metode analisis framing sebagai salah satu 

analis metode analis forensik 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan informasi pesan – pesan  yang ada 

dibalik pidato pernyataan ahok terkait isu penistaan agama di Kepulauan Seribu dengan 

menggunakan metode analisis wacana framing sebagai salah satu analis metode analis 

forensik 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 1.5.1 Manfaat Akademis: 

  Menambah pemahaman dan kajian teoritis di bidang ilmu Komunikasi yaitu 

Forensik Komunikasi.Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya bidang Penyiaran 

(Broadcast), serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya khususnya bagi 

penelitian yang menggunakan metode analisis framing 

1.5.2 Manfaat Praktis: 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan khusunya 

dalam hal melakukan analisis forensik dalam suatu kasus atau peristiwa 

apapun 

            2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik 
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dengan penelitian analisis teks media khususnya yang menggunakan metode 

analisis framing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Kajian Literatur 

1.6.1 Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti lakukan mengenai FORENSIK 

KOMUNIKASI PIDATO (PERNYATAAN) PENISTAAN AGAMA”. (ANALISIS  

FRAMING MENGENAI PIDATO BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) DI 
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KEPULAUAN SERIBU) maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan 

untuk mendukung penelitian ini : 

1. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  

Penelitian ini diteliti oleh Muhammad Akbar, mahasiswa dari Universitas Lampung 

fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Penegakan Hukum tindak pidana Penistaan Agama dan faktor penghambat 

penegakan hukum tindak penistaan agama  .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penegakan hukum pidana yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana yang 

melakukan penistaan agama dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan 

penistaan terhadap agama tersebut 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber data dan jenis data 

adalah data primer yang diperoleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara terhadap 

instansi yang berkompeten. 

2. ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 156 KUHP TENTANG TINDAK 

PIDANA PENISTAAN/PENODAAN AGAMA 

Penelitian ini diteliti oleh Muhammad Fadlan, mahasiswa dari Universitas Isalam 

negeri Walisongo fakultas syariah dan hukum angkatan 2015. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini bagaimana tinjuan yuridis pasal 156a tentang tindak penodaan agama di 

Indonesia dan bagaiman tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penodaan agama. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tinjuan yuridis pasal 156a 

tentang tindak penodaan agama di Indonesia dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam 

terhadap tindak pidana penodaan agama. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

pendekatan secara yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan . urgensi 
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penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal 156a KUHP dalam 

kekerasan mengatasnamakan agama 

1.7 Kajian Teori 

1.7.1 Definisi Retorika 

Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam hidup kita. Komunikasi 

yang bersifat ubiquitous atau ada di mana-mana dan tak terhindarkan membuat kita harus 

berkomunikasi. Menurut Littlejohn dan Foss (2005: 1), komunikasi merupakan salah satu 

aktivitas sehari-hari yang terkait dengan seluruh hidup manusia, yang mempengaruhi 

kehidupan manusia dengan pesan yang diberikan dengan segala kerumitannya, kekuatan, 

kemungkinan dan batasannya. Namun kenyataannya, komunikasi tidak hanya berhenti pada 

penyampaian pesan. 

Proses penyampaian pesan tidak berhenti pada tahapan pesan disampaikan kepada 

audience. Namun tujuan yang lebih besar selain menyampaikan pesan tersebut adalah 

bagaimana audience melaksanakan isi pesan yang kita sampaikan. Di sinilah persuasi 

digunakan. Menurut Beeby, Beeby & Ivy (2010: 400), Persuasi merupakan proses dari 

sebuah usaha untuk mengubah perilaku, menguatkan sebuah perilaku, kepercayaan, nilai atau 

sikap di dalam kehidupan sehari-hari. Persuasi di gunakan di banyak sisi kehidupan manusia. 

Persuasi sendiri merupakan proses komunikasi yang sudah dikenal dari zaman 

Aristoteles dan retorikanya. Menurut Heath (2001:31), retorika mampu memanipulasi pilihan 

orang lain, atau mempengaruhi pikiran seseorang untuk mendukung atau melawan sebuah 

ide. Retorika berurusan dengan proses dan isi, serta menyadari bahwa pembelaan (advocacy) 

perlu dilakukan 

Di dalam teori Retorika Aristoteles sendiri terdapat ethos, logos dan pathos yang 

digunakan sebagai senjata dalam persuasi. Penulis melihat bahwa di dalam pidato debat, 

terdapat argumen- argumen yang berisikan logos, pathos dan ethos. Untuk itulah penulis 
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ingin menganalisa anatomi argumen dan melihat logos, pathos, dan ethos yang ada di 

dalamnya 

Teori retorika adalah cara menggunakan seni berbahasa yang berpusat pada pemikiran 

mengenai retorika (gaya berbahasa/seni berbahasa), yang disebut oleh Aristoteles sebagai alat 

persuasi yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk 

khalayknya harus mempertimbangkan tiga bukti retoris yaitu logika (logos), emosi (pathos) 

dan etika/kredibilitas (ethos). Khalayak merupakan kunci dari persuasi yang efektif, dan 

silogisme retoris, yang memandang khalayak untuk menemukan sendiri informasi yang 

kurang lengkap dari suatu pidato, yang tidak seluruhnya didengar. Sehingga, dapat diambil 

kesimpulan bahwa teori retorika adalah teori yang yang memberikan petunjuk untuk 

menyusun sebuah presentasi atau pidato persuasive yang efektif dengan menggunakan alat-

alat persuasi yang tersedia. 

1. Asumsi-asumsi  Teori Retorika  

Asumsi teori retorika adalah landasanberfikir yand dapat digunakan dalam menggunakan 

retorika, asumsi teori retorika terdiri atas: 

1. Pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak. Asumsi ini menekankan 

bahwa hubungan antara pembicara-khalayak harus dipertimbangkan. Para pembicara 

tidak boleh menyusun atau menyampaikan sebuah gagasan atau pidato dengan seni 

berbahasa yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan 

khalayakn, tetapi harus berpusat pada khalayak. Dalam hal ini, khalayak dianggap 

sebagai sekelompok besar orang yang memiliki motivasi, keputusan, pilihan dan 

bukan sebagai sekelompok besar orang yang memiliki watak yang sama dan serupa. 

Asumsi ini menggarisbawahi definisi retorika atau komunikasi sebagai sebuah proses 

transaksional. Agar suatu pidato efektif harus dilakukan analisis khalayak (audience 
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analysis), yang merupakan proses mengevaluasi suatu khalayak dan latar belakangnya 

serta menyusun pidato sedemikian rupa sehingga para pendengar memberikan respon 

sebagaimana yang diharapkan pembicara.  

2. Pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi. Asumsi ini 

berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan penyampaian 

gagasan atau pidato mereka dan dalam pembuatan pidato tersebut. Bukti-bukti yang 

dimaksudkan ini merujuk pada cara-cara persuasi yaitu: ethos, pathos dan logos. 

Ethos adalah karakter, intelegensi, dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang 

pembicara. Logos adalah bukti logis atau penggunaan argument dan bukti dalam 

sebuah pidato. Pathos adalah bukti emosional atau emosi yang dimunculkan dari para 

anggota khalayak. 

2. Kanon Teori Retorika  

Kanon merupakan tuntunan atau prinsip-prinsip teori retorika yang harus diikuti oleh 

pembicara agar penyampaian gagasan atau pidato menjadi efektif, yaitu: 

1. Penemuan (invention), didefinisikan sebagai konstruksi atau penyusunan dari suatu 

argument yang relevan dengan tujuan dari suatu pidato. Dalam hal ini perlu adanya 

integrasi cara berfikir dengan argumen dalam pidato. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan logika dan bukti dalam pidato dapat membuat sebuah pidato menjadi 

lebih kuat dan persuasive.  

2. Pengaturan (arrangement), berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk 

mengorganisasikan gagasan atau pidato yang disampaikanya. Pidato secara umum 

harus mengikuti pendekatan yang terdiri atas tiga hal yaitu pengantar (introduction), 

batang tubuh (body), dan kesimpulan (conclusion). Pengantar merupakan bagian 

pembukaan dalam suatu pidato yang cukup menarik perhatian khalayak, menunjukkan 
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hubungan topik dengan khalayak, dan memberikan pembahasan singkat mengenai 

tujuan pembicara. Batang tubuh merupakan bagian isi dari pidato yang mencakup 

argument, contoh dan detail penting untuk menyampaikan suatu pemikiran. Penutup  

atau epilog merupakan bagian kesimpulan isi pidato yang ditujukan untuk merangkum 

poin-poin penting yang telah disampaikan pembicara dan untuk menggugah emosi 

khalayak. 

3. Gaya (style), merupakan kanon retorika yang mencakup penggunaan bahasa untuk 

menyampaikan ide-ide di dalam sebuah penyampaian  gagasan atau pidato. Dalam 

penggunaan bahasa harus menghindari glos (kata-kata yang sudah kuno dalam 

pidato), akan tetapi lebih dianjurkan menggunakan metafora (majas yang membantu 

untuk membuat hal yang tidak jelas menjadi lebih mudah dipahami). Penggunaan 

gaya memastikan bahwa suatu pidato dapat diingat ide-ide dari pembicara. 

4. Penyampaian (delivery), adalah kanon retorika yang merujuk pada presentasi 

nonverbal dari ide-ide pembicara. Penyampaian biasanya mencakup beberapa 

perilaku seperti kontak mata, tanda vokal, ejaan, kejelasan pengucapan, dialek, gerak 

tubuh, dan penampilan fisik. Penyampaian yang efektif mendukung kata-kata 

pembicara dan membantu mengurangi ketegangan pembicara. 

5. Ingatan (memory) adalah kanon retorika yang merujuk pada usaha-usaha pembicara 

untuk menyimpan informasi untuk sebuah pidato. Dengan ingatan, seseorang 

pembicara dapat mengetahui apa saja yang akan dikatakan dan kapan mengatakannya, 

meredakan ketegangan pembicara dan memungkinkan pembicara untuk merespons 

hal-hal yang tidak terduga. 

3. Jenis-jenis Teori Retorika 

Jenis-jenis teori retorika adalah salah satu ragam retorika yang telah dikelompokan 

berdasarkan fungsinya, situasai yang tepat dan ketepatan menggunakan jenis retorika dalam 
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penyampaian gagasan atau penyampaian pidato, dengan mengetahui  jenis-jenis retorika 

maka teori retorika akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan bagi orator atau pembicara. 

Jenis-jenis retorika terdiri atas:  

1. Retorika forensic (forensic rhetoric), berkaitan dengan keadaan dimana pembicara 

mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari khalayak. Pidato forensic 

atau juga disebut pidato yudisial biasanya ditemui dalam kerangka hukum. Retorika 

forensic berorientasi pada masa waktu lampau. Contoh retorika forensic yaitu retorika 

atau seni berbahasa yang digunakan oleh seorang hakim dalam menimbang keputusan 

tentang salah atau tidak seorang tersangka dalam perkara yang disidangkan dilihat 

dari perbuatanya di masalalu. 

2. Retorika epideiktik (epideictic rhetoric), adalah jenis retorika yang berkaitan dengan 

wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Pidato epideiktik sering 

disebut juga pidato seremonial. Pidato jenis ini disampaikan kepada publik dengan 

tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan dan mempermalukan. Pidato jenis 

ini berfokus pada isu-isu sosial yang ada pada masa sekarang. 

3. Retorika deliberative (deliberative rhetoric), adalah jenis retorika yang menentukan 

tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Pidato 

ini sering disebut juga dengan pidato politis. Pidato deliberative berorientasi pada 

masa waktu yang akan datang. Contohnya pidato yang disampaikan oleh calon ketua 

partai dalam kampanye. 

1.7.1.4 Pengertian Pidato 

Pidato adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada 

orang banyak (Depdikbud, 1990: 681). Pidato adalah teknik pemakai-an kata-kata atau 

bahasa secara efektif yang berarti keterampilan atau kemahiran dalam memilih kata yang 

dapat mempengaruhi komunikan tersebut (Syam, 2006: 7). Berpidato adalah menyampaikan 
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dan menanamkan pikiran, informasi atau gagasan dari pembicara kepada khalayak ramai dan 

bermaksud meyakinkan pendengarnya (Arsjad, 1988: 53). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pidato adalah 

kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal dalam situasi tertentu. 

Jadi, dalam pidato ada penyampai pidato sebagai sumber pidato, dan ada juga pendengar atau 

audience. Penyampai pidato berharap agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh 

pendengarnya. 

1.7.1.5 Tujuan Pidato 

Ada beberapa tujuan pidato, yaitu. 

1. Informatif / instruktif 

Pidato informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi/keterangan kepada 

pendengar. 

2. Persuasif 

Pidato persuasif bertujuan ingin mengajak, membujuk para pendengar-nya. Contohnya 

adalah pidato kampanye dan pidato keagamaan. 

3. Argumentatif 

Pidato argumentatif bertujuan ingin meyakinkan pendengar. 

4. Deskriptif 

1.7.2 Forensik Komunikasi 

Forensik secara umum diasosiasikan dengan pembuktian atau hadirnya saksi ahli (expert 

witness) dari disiplin ilmu tertentu. Komunikasi forensik dalam tulisan ini merupakan bagian 

dari definisi forensik dalam kaitannya dengan penggunaan teknik dan metode ilmiah dari 

disiplin ilmu komunikasi. Forensik komunikasi digunakan sebagai aplikasi kepakaran atau 

keahlian pada kasus-kasus atau permasalahan dalam litigasi di pengadilan. 

 Ilmu dan riset komunikasi diaplikasikan dalam forensik dengan mengambil peran 
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konsultan bagi jaksa, pengacara, dan pengadilan tentang beragam strategi atau prosedur 

sebelum dan atau sepanjang peradilan berlangsung, misalnya dalam hal memberikan nasihat 

atau pertimbangan tentang publikasi kasus tersebut di media massa dan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi selama persidangan.  

Komunikasi forensik juga berperan dalam memberikan keahlian tentang bagaimana 

populasi secara umum menginterpretasikan pesan dan tendensi pesan apa yang dipersepsikan 

oleh pembaca, misalnya dalam kasus label peringatan pada produk yang tidak diartikan sama 

oleh masyarakat umum 

Ilmu forensik sebagai sebuah ilmu yang relatif muda merupakan penggunaan teknik 

dan metode sains untuk menyediakan bukti pada sebuah pengadilan atau pemeriksaan hukum 

yang  ilmu forensik lebih ketat lagi dipandang sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan 

alam seperti kimia, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminolog. Dalam dunia yang 

semakin dibentuk oleh teknologi dan industri informasi serta komunikasi, cukup aneh bila 

tidak terdapat peran ilmu komunikasi beserta perangkat metode dan risetnya di dalam 

perkembangan ilmu forensik. 

 Di Indonesia, popularitas ilmu komunikasi dalam forensik dimulai oleh Roy Suryo 

yang dulu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Media massa televisi khususnya 

pada pertengahan 90-an membutuhkan pakar atau ahli yang mampu memberikan komentar 

ilmiah tentang keaslian sebuah foto atau video baik analog maupun digital. Perkembangan 

teknologi perangkat lunak pengolah citra merupakan raison d’etre bagi terkenalnya Roy 

Suryo pakar keaslian foto.  

Kini ranah tersebut sudah menjadi bagian dari digital forensik, yang mengambil data 

forensik dari sebuah gadget atau perangkat digital, memverifikasinya, dan menganalisisnya 

menjadi sebuah bukti di sebuah kasus hukum. Seperti apa komunikasi forensik? Di Amerika 

Serikat terdapat asosiasi dan jurnal forensik yang lebih diasosiasikan dengan lomba debat, 
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pidato, dan interpretasi sastra lisan. Tentu saja bukan ini yang kita maksudkan sebagai 

komunikasi forensik. Komunikasi forensik merupakan bagian dari definisi forensik di awal 

tulisan ini yaitu bagaimana menggunakan teknik dan metode ilmiah dari disiplin ilmu 

komunikasi sebagai aplikasi kepakaran atau keahlian pada kasus kasus atau permasalahan 

dalam acara di pengadilan (Motley, 2012).  

Definisi komunikasi forensik dari Motley (2012) mengisyaratkan ilmu komunikasi 

tidak hanya digunakan sebagai metode dalam pembuktian di dalam persidangan, namun lebih 

luas lagi, metode dan ilmu komunikasi digunakan juga sebagai konsultan bagi jaksa penuntut 

maupun pengacara. Secara umum forensik memang diasosiasikan dengan pembuktian atau 

hadirnya saksi ahli (expert witness) dari disiplin ilmu tertentu. Asosiasi umum ini terbentuk 

dengan kehadiran film serial yang mengangkat ilmu forensik dalam pemberantasan 

kejahatan, mulai dari Sherlock Holmes, CSI, dan berbagai film serial lainnya.  

Dalam komunikasi forensik Motley (2012) mengatakan cara kedua mengaplikasikan 

ilmu dan riset komunikasi dalam forensik adalah dengan mengambil peran konsultan bagi 

jaksa maupun pengacara dan pengadilan tentang beragam strategi atau prosedur sebelum dan 

atau sepanjang peradilan berlangsung  

Seperti halnya disiplin forensik lainnya yang menelisik jejak (artefak) yang melekat 

dalam satu tindakan, demikian pula forensik komunikasi menghimpun, menganalisis, dan 

menginterpretasikan jejak – jejak (artefak) dalam hal ini dari suatu tindakan komunikasi. 

Artefak atau jejak dari tindakan komunikasi itu tiada lain adalah pesan (messages), baik 

pesan yang dilihat (visual messages), pesan yang didengar (audiotory messages), pesan yang 

disentuh (tactile messages), pesan yang dicium (olfactory messages), pesan yang dikecap 

(gustatory messages) maupun gabungan dari dua atau lebih jenis – jenis pesan tersebut.2 

(Ruben and Stewart, 2006 : 54-68). 

 Jejak – jejak pesan tersebut, baik yang direpresentasikan melalui tanda verbal maupun 
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tanda nonverbal, bukan sekadar mengandung makna (meaning), melainkan juga memiliki 

tujuan bagi penggunanya. Oleh karenanya, pemakaian tanda oleh seseorang atau pihak – 

pihak tertentu yang diduga bermuatan penistaan agama dapat dibutikan makna dan tujuannya 

secara ilmiah. Berikut penjelasannya. 

 Secara teoretis maupun praktis, fungsi tanda itu pertama – tama adalah alat untuk 

membangkitkan makna. Sebuah tanda merujuk kepada objek yang ditandainya. Ketika tanda 

itu bersinggungan dengan pikiran muncullah maknanya.3 (Noth, 1990: hal. 79-92). Hubungan 

antara tanda, rujukan, pikiran sehingga menimbulkan makna lazim diilustrasikan dalam 

Hubungan Segi Tiga Makna (Triangle Meaning) yang antara lain dibuat oleh Charles S. 

Pierce dan Ivor A. Richard. 

 Menurut Pierce (Gambar 1), salah satu bentuk tanda adalah kata (kata). Dalam 

konteks ini, objek adalah sesuatu yang dirujuk oleh kata (kata) itu. Sedangkan interpretan 

adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk oleh sebuah tanda. 

Jika ketiga elemen makna tersebut berinteraksi dalam pikiran seseorang, muncullah makna 

tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut‘. (Fiske, 1990: hal. 42)  

Kurang lebih sama dengan interpretan dalam model Pierce, dalam model I.A.Richard 

(Gambar 2) istilah reference menunjuk pada peristiwa munculnya kembali ingatan masa lalu 

tentang suatu realitas dalam konteks yang sekarang. Referent ialah objek yang dipersepsikan 

dan menimbulkan kesan dalam ingatan. Sedangkan simbol adalah kata-kata yang dipakai 

untuk menyebut referent atau objek.5 (Richard, I.A. dalam Foss, Sonja K, et.al, 1985, hal. 4-

25) 

Gambar 1: Elemen Makna Pierce1   Gambar 2 : Semantic Triangle Richard  
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Reference or Thought 

Symbolizes Refers to Symbol Referent 

Object Interpretan 

 Fungsi Iainnya dari tanda adalah mencapai suatu tujuan. Untuk kepentingan 5i 

pembicara (komunikator), fungsi tanda berfungsi untuk (1) menyadarkan (sense) 

pendengarnya akan sesuatu yang dinyatakannya untuk selanjutnya supaya memikirkannya, 

(2) menyatakan perasaan (feeling) atau sikap dirinya terhadap suatu objek,(3) 

memberitahukan (convey) sikap sang pembicara terhadap khalayaknya, dan (4) menjukkan 

tujuan atau hasil yang di inginkan oleh si pembicara atau penulis, baik disadari maupun tidak 

disadari.6 

 Bagi kepentingan pendengar (komunikan), tanda berfungsi untuk: (1) menunjukkan 

(indicating) pusat perhatian, (2) memberi ciri (characterizing), (3) membuat dirinya sadar 

akan permasalahan (realizing), (4) memberi nilai (valuing) positif atau negatif, (5) 

memengaruhi (nfluencing) khalayak untuk menjaga atau mengubah status-quo, (6) 

mengendalikan suatu kegiatan atau fungsi, dan (7) mencapai suatu tujuan (purposing) yang 

ingin dicapainya dengan memakai kata-kata tersebut.7 

 Sejumlah teori juga menunjukkan bahwa penggunaan tanda oleh seorang selalu 

merujuk pada suatu objek dan mempunyai tujuan. Salah satunya adalah analisis pentad 

(pentad analysis) karya Kenneth Burke. Analisis ini memiliki elemen-elemen: act (simbol), 

scene (latar belakang, agent (pengguna), Agency (alat,media), dan purpose (tujuan)8 . kalau 

kelima elemen tersebut dibuatkan penampangnya, hasilnya kurang lebih adalah seperti 

tampak dalam Gambar 3 

Gambar 3 : Analisis Pentad 



37  

 

 Act Scene Purpose 

 

 

Agent 

 

Agency 

 Hubungan pemakaian tanda dengan tujuan, secara jelas ditunjukkan pula oleh lay-out 

aragument dari Stephen Toulmin (Gambar 4). Dari gambar ini terlihat bahwa pemakaian 

suatu simbol (warrant) lagi-lagi selalu mempunyai latar belakang dengan suatu tujuan 

(claim). Bahwasanya penggunaan simbol (warrant) selalu dilatarbelakangi oleh alasan-alasan 

tertentu (ground) untuk Mencapai tujuan atau melakukan pengakuan (claim). Dengan lain 

perkataan, sesungguhnya ada maksud-maksud tertentu bila seseorang menggunakan sistem 

tanda tertentu. 

 Gambar 4 : Lay-out Argument  Gambar 5 : Formula LARUTAN 

  (Logika Toulmin)2                   LAMBANG 

       Warrant             sign/symbol/act (Warrant)  

 

 

 

 

       Ground            Claim    RUJUKAN TUJUAN 

       Object/referent/scene interpretant/ 

             Reference/purpose (Ground) 

         (claim) 
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 Dengan memakai kerangka analisis pentad yang diperkuat dengan lay-out argument, 

semakin jelaslah bahwa penggunaan simbol oleh seseorang atau sekelompok orang selalu 

mempunyai latar belakang dan selalu memiliki tujuan; atau jika diformulasikan dalam sebuah 

akronim menjadi LARUTAN (Lambang, Rujukan, dan Tujuan). Dengan formula ini, 

sebagaimana terlihat dalam Gambar 5, landasan teoretis forensik komunikasi dengan kegiatan 

utamanya menafsirkan jejak pesan (tanda) menjadi kokoh, termaksuk untuk diterapkan dalam 

ide, ucapan, dan tindakan yang diduga bermuatan penistaan agama 

 Mengacu pada landasan teori ilmiah itu pula, dengan demikian, secara sainfik dapat 

dipahami mengapa umat islam selalu terusik bila ada orang atau pihak yang menistakan 

agama islam melalui ide-idenya, ucapan-ucapannya, maupun tindakan-tindakannya. Melalui 

penerapan teori-teori makna tersebut, siapapun dengan mudah kita dapat menangkap makna 

dan memprediksi maksud di balik gerak-gerik, ucapan, dan tindakan orang atau pihak yang 

menistakan agama islam. 

 Untuk kepentingan pembuktian ilmiah, pembaca dapat melakukan forensik atas 

karikatur, kartun, film, pidato, makalah, buku, tulisan di blog atau media sosial, dan lain 

sebagainya yang memuat pesan-pesan penistaan agama islam. Dengan menerapkan teori-teori 

diatas, niscaya pembaca dapat menangkap makna serta maksud dari pesan-pesan terbut 

dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. 

 Untuk memperoleh hasil penafsiran yang kuat, pembaca diharapkan jangan cepat puas 

dengan sekali penafsiran melainkan mengulang-ulang penggunaan teori-teori makna di atas; 

dan sangat dianjurkan dengan melibatkan orang lain sebagai kontrol atas penafsiran yang 

Anda lakukan. 

 Dalam melakukan forensik komunikasi ini satu hal yang harus diingat bahwa 

penggunaan tanda (: berbahasa) dalam suatu tindakan komunikasi adalah merupakan dimensi 
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pragmatik dari bahasa. Yaitu dimensi kesadaran memiliki dan menggunakan tanda karena 

maknanya (dimensi semantik), susunannya (dimensi sintatik), maupun fungsi dan 

tujuannya(dimensi pragmatik) 

 Jika pemikiran di atas kita terapkan untuk memforensik pidato gubernur DKI Jakarta, 

Basuki Tjahay Purnama atau Ahok yang dalam pidatonya berucap “...karena dibohongi pake 

surat Almaidah 51 macem-macem itu...” umat islam bukan hanya mendapatkan makna (: apa 

arti dari frase tersebut) melainkan pula tujuannya (: kemana arah ucapan itu ditunjukkan). 

Kita dapat melihat bahwa jika frase yang dipakai si pembicara “...karena dibohongi pake 

surat Al-Maidah 51 macem-macem itu...” adalah lambang, maka sebagai rujukannya adalah 

Al-Maidah ayat 51. Sedangkan makna dan tujuannya yang ingin disampaikan oleh si 

pembicara adalah, surat Al-Maidah 51 itu adalah alat untuk bebohong. 

 Ada argumentasi yang menyebutkan bahwa Ahok sedang menjelaskan, ada orang lain 

yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi calon pemilih. Sayangnya, dalam 

pidatonya itu Ahok tidak mendahului kalimatnya dengan ungkapan siapa sajakah yang telah 

menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi calon pemilih. Dengan kata lain, pernyataan 

itu adalah milik Ahok sendiri, bukan kutipan dari orang lain atau sedang menceritakan suatu 

kejadian yang dilakukan orang lain. Apalagi jika dilihat dari kata “...karena saya takut masuk 

neraka, dibodohi gitu ya,gapapa...” dalam paragraf pidato itu(lihat transrip dibawah ini), 

tampaknya bahwa semua kalimat itu adalah milik diri Ahok sendiri. 

“Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongi pake surat Al-Maidah 51 

macem-macem itu. itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa 

pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohi gitu ya, gak apa-apa. Karena ini 

kan hak pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa 

gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok”  

Dalam paragraf ini malah Ahok menggunakan dua Iambang yaitu: “...karena 
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dibohongin pake surat Al-Maidah 51 macem-macem 1tu...” dan “... karena saya takut masuk 

neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa...” terkait dengan Surat Al-Maidah 51. Dengan 

menggunakan teori-teori di atas, kita dapat menangkap makna dan tujuan dari ucapan Ahok 

dalam frase “...karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa..." adalah 

Surat Al-Maidah 51 sebagai alat untuk membodohi.  

Ada pula yang mencoba membawa masalah ucapan Ahok ini ke arah penafsiran Surat 

AI-Maidah ayat 51. Hal ini jelas tidak relevan. Mengapa? Karena dari peristiwa dan isi pidato 

Ahok, pokok pembicaraannya bukan pada soal penafsiran Al-Maidah 51, melainkan pada 

ucapan Ahok itu sendiri yang mengatakan “...karena dibohongin pake surat AI-Maidah 51 

macem-macem itu...” dan “...karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-

apa...”  

Terutama bagi yang bersimpati pada Ahok, boleh jadi Ahok tidak bermaksud menista 

Surat Al-Maidah ayat 51. Kita bisa jelaskan: kalaulah ia baru menyatakan untuk pertama 

kalinya di Pulau Pramuka itu, kita bisa mengujinya dengan dimensi innocencity meskipun hal 

ini kurang pada tempatnya karena Ahok bukanlah orang yang tertinggal mengingat 

pendidikan, pengalaman, dan jabatan publiknya.  

ApaIagi jika dilakukan forensik komunikasi secara intertekstual, temyata ditemukan 

bahawa Ahok sudah beberapa kali menyebut Al-Maidah ayat 51 dalam berbagai kesempatan 

secara Iisan maupun tertulis. Artinya, ia telah secara sadar makna ketika menggunakan 

dibohongi dan dibodohi dalam pidatonya itu.  

Bahkan dengan forensik komunikasi secara intratekstual pun, dalam pidatonya itu 

Ahok sudah sadar makna ketika menyinggung Surat AI-Maidah ayat 51. Sebagaimana 

diketahui secara garis besar, pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut terdiri atas tiga 

bagian. Bagian pertama, membicarakan program budidaya ikan. Bagian kedua, menyinggung 

pemilihan gubernur yang di dalamnya ia menyebut-nyebut AI-Maidah 51. Bagian ketiga, sesi 
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tanya jawab dengan audiens. Jadi secara intratekstual, Ahok memiliki tujuan tertentu ketika 

menyebut-nyebut surat AI-Maidah ayat 51 daiam bagian kedua pidatonya itu. Jika tidak ada 

maksud kampanye seraya menyudutkan Surat AI-Maidah 51, hanya murni meresmikan 

proyek budidaya ikan itu, tentu ia tidak akan menyinggung-nyinggung Surat Al-Maidah 51. 

Sebagai kesimpulan, mengapa umat Islam terusik dan selalu memberi reaksi secara 

signifkan setiap terjadi aksi penistaan terhadap sendi-sendi ajaran Islam? Karean umat islam 

paham akan apa yang dimaksud oleh orang atau pihak yang dianggap menista agama Islam. 

Secara akal sehat saja, umat Islam bisa  menangkap makna dan tujuan dari penggunaan 

lambang-lambang yang dianggap menistakan agama Islam dalam beragam tindakan 

komunikasi seperti kartun, karikatur, film, pidato, makalah, buku, tulisan di blog atau media 

sosial. Teori-teori yang dipaparkan dalam tulisan ini memperkuat penalaran dengan akal 

sehat yang dimiliki umat. 

Demikian pula forensik komunikasi yang di kemukakan dalam tulisan memperkuat teknik 

analisis yang selama ini telah ada melalui pemaknaan-pemaknaan berdasarkan pengetahuan 

yang telah dimiliki umat islam. Dengan melakukan forensik komunikasi atas tanda-tanda 

verbal maupun nonverbal di balik pesan-pesan yang dianggap mennistakan agama Islam, 

keterusikan dan ketersinggungan umat islam bisa di pertanggung jawabkan secara saintifik, 

baik dalam perbincangan umum, diskusi ilmiah, maupun di arena peradilan 

1.7.3 Teori Analisi Framing 

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi merupakan versi terbaru dari 

pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Analisis ini dipakai  

untuk melihat bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya dan 

menampilkanya pada khalayak. 

Menurut Eriyanto (2008:3) analisis framing secara sederhana dapat digambarkan 

sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa,actor,kelompok,atau apa 
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saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. 

Disini realitas sosial yang terjadi dimaknai dan dikomsumsi dengan makna tertentu 

Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Framing secara 

sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. Dalam persepektif komunikasi, analisis 

framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. 

Analisis ini mencermati segala seleksi,penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar 

lebih bermakna,lebih menarik,lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring intreprestasi 

sesuai perspektifnya ( Sobur,2009:162) 

Ada dua aspek dalam memilih framing. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses 

memilih fakta ini, didasarkan pada asumsi/perspektif wartawan. Apa yang dipilih (included) 

dan apa yang dibuang (excluded). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian 

mana dari realitas yang diberitakan dan tidak diberitakan? Dengan penekanan ini, akibatnya 

pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan 

media lain. Kedua, menulis fakta. Bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada 

khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa (menempatkan di 

headline depan/belakang), dan dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar. Elemen menulis 

fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Akibatnya, aspek tertentu ditonjolkan 

menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar untuk mempengaruhi 

khalayak dalam memahami suatu realitas (Eriyanto, 2008:69-70) 

Konsep framing dalam studi media banyak mendapat pengaruh secara psikologi dan 

sosiologi. Pendekatan psikologi terutama melihat bagaimana pengaruh kognisi seseorang 

dalam membentuk skema tentang diri, sesuatu, atau gagasan tertentu. Atribusi tersebut 

dipengaruhi , baik oleh faktor personal maupun pengaruh lingkungan eksternal. Sementara 

dari  sosiologi , konsep framing dipengaruhi oleh pemikiran Erving Goffman. Setiap tindakan 

manusia pada dasarnya mempunyai arti,dan manusia berusaha memberi penafsiran atas 
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perilaku tersebut agar bermakna dan berarti. Sebagai akibatnya, tindakan manusia sangat 

tergantung pada frame atau skema interprestasi seseorang. 

Ada beberapa definisi mengenai framing dari para ahli yang diringkas dalam table 

berikut ini: 

Robert N.Entman Framing merupakan proses seleksi dari 

berbagai aspek realitas,sehingga bagian 

tertentu dari peristiwa itu menonjol 

dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan 

penempatan informasi-informasi dalam 

konteks yang khas sehingga sisi tertentu 

mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi 

lain. 

 

 

 

 

 

 

William A.Gamson 

 

Framing merupakan cara bercerita atau 

gugusan ide-ide yang terorganisis sedemikian 

rupa dan menghadirkan konstruksi makna 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

objek suatu wacana. Cara bercerita itu 

terbentuk dalam suatu kemasan 

(package).Kemasan itu semacam skema atau 

struktur pemahaman yang digunakan individu 

untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan 

yang ingin disampaikan,serta untuk 

menafsirkan makna pesan yang ia terima 
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Murray Edelmen 

Framing sebagai kategori: Pemakaian 

perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata 

yang tertentu pula yang menandakan 

bagaimana fakta atau realitas dipahami. 

Edelmen memutuskan perhatian pada 

bagaimana politisi menciptakan bahasa dan 

simbolik politik untuk mempengaruhi opini 

public 

Zhongdang Pan dan Gerald 

M.Kosicki 

Framing adalah strategi konstruksi dan 

memproses berita. Perangkat kognisi yang 

digunakan dalam mengkodekan 

informasi,menafsirkan peristiwa, dan 

dihubungkan dengan rutinitas dan konvensii 

pembentukan berita. 

(Dikutip dari buku Eriyanto cetakan V , September 2008 “Analisis Framing, Konstruksi, 

Ideologi, dan Politik Media”) 

Dari beberapa penjelasan dan definisi yang telah diuraikan, maka penulis 

menyimpulkan bahwa framing merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melihat 

bagaimana sebuah realitas dibentuk dan dikonstruksikan oleh wartawan serta media sesuai 

cara pandang yang diambilnya ketika menyeleksi dan menulis berita yang dapat menentukan 

fakta apa yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan untuk mengetahui kearah mana berita 

tersebut akan dibawa oleh media untuk menarik perhatian khalayak pembaca. Dengan adanya 

pembingkaian tersebut, maka akan mengarahkan pikian khalayak ke dalam suasana dan jalan 

keluar tertentu dari sebuah peristiwa/berita yang diangkat. 

1.7.3.1 Framing  William A.Gamson dan Modligiani 
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Gagasan Gamson mengenai framing ditulis bersama Andre Modigliani. Dalam 

formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modligiani, frame dipandang sebagai cara bercerita 

(story line) atau gugusan ide-ide yang tersusun dan menghadirkan konstruksi makna dari 

peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaiaman perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika 

menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya 

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

hendak dibawa kemana berita tersebut. Gamson dan Modligiani menyebut cara pandang itu 

sebagai kemasan (package). 

 Menurut mereka, framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang teroganisir 

sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan 

dengan objek suatu wacana. ( Eriyanto, 2002:224) 

Berikut ini adalah perangkat framing model William A.Gamson yang digunakan dalam 

menggambarkan secara luas bagaimana suatu peristiwa dimaknai dan ditandai oleh 

wartawan: 

Framing Devices 

( Perangkat Framing)  

Reasoning Devices  

( Perangkat Penalaran) 

 Methapors  

Perumpamaan atau pengandaian 

Roots  

Analisis kausal atau sebab akibat 

Catchphrases 

Frase yang menarik, kontras, menonjol 

dalam suatu wacana.Ini umumnya 

berupa jargon atau slogan 

Appeals to principle  

Premis dasar, klaim –klaim moral 

Exemplaar  

Mengaitkan bingkai dengan contoh, 

 Consequences 

Efek atau konsekuensi yang didapat 
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uraian (bisa teori, perbandingan) 

yang memperjelas bingkai 

dari bingkai 

Depiction  

Penggambaran atau pelukisan suatu isu 

yang bersifat konotatif. Depiction ini 

umumnya berupa kosakata, leksikon 

untuk melabeli sesuatu 

Visual Images 

Gambar,grafik,citra yang mendukung 

bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa 

foto,kartun,ataupun grafik untuk 

menekankna dan mendukung pesan 

yang ingin disampaikan 

 

 

Tabel .Perangkat framing model William A. Gamson 

Dalam pandangan Gamson, framing dipahami sebagai seperangkat gagasan atau ide 

sentral ketika media memahami dan memaknai suatu isu. Ide sentral, ini akan di dukung oleh 

perangkat wacana lain sehingga antara satu bagian wacana dengan bagian lain kohesif saling 

mendukung .Pada perangkat kita bisa melihat bagian mana frame ini akan didukung oleh 

perangkat wacana lain. Misalnya dari pemakaian kalimat, kata, metafora, dan sebagainya, 

yang kesemua elemen tersebut saling dukung-mendukung,menuju satu titik pertemuan ide 

sentral dari suatu berita. 

Ada dua perangkat bagaimana ide sentral ini diterjemahkan dalam teks berita. 

Pertama,framing devices (perangkat framing). Perangkat ini berhubungan dan berkaitan 

langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat 
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framing ini ditandai dengan pemakaian kata,kalimat, grafik/gambar, dan metafora. Kesemua 

elemen tersebut dapat ditemukan dan ditandai serta merujuk pada gagasan atau ide sentral 

tertentu.Kedua, reasoning devices (perangkat penalaran), sebuah gagasan tidak hanya berisi 

kata atau kalimat, gagasan itu juga selalu ditandai oleh dasar pembenar tertentu , alasan 

tertentu.Lewat aspek penalaran tersebut , khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak 

sebagai kebenaran,alamiah dan wajar. ( Eriyanto, 2002:227) 

1.7.4 Penistaan Agama 

1.7.4.1 Pengertian Agama 

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut penganutnya 

melakukan tindakan tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturanaturanNya. Indonesia  

bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama 

tertentu,tetapiIndonesia mengakui eksistensi agama,yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, 

Hindu dan Budha. Islam merupakan salah satu agama yang diakui diIndonesia dan 

merupakan agama mayoritas pendudukIndonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap 

suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. 

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002:74) 

Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut 

di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena 

itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama  Pengingkaran atau penodaan 

agama Islam sudah terjadi dari sejak turunnya AlQur`an dan berlanjut hingga sekarang. 

 Penodaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam 

satu agama. Aliran sesat yang menodai agama kembali menjadi topik pembicaraan terhangat 

di masyarakat Indonesia. Banyak aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang 

sebenarnya, sebagai contoh adalah Lia Eden, Ahmad Mussadeq yang mengaku sebagai nabi 
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dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi MUI semakin berat 

karena disebabkan semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri 

ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan 

berbagai sikap dan perbuatanyang jauh menyimpang dari normanorma agama yang 

sebenarnya.  

Dalam rentang waktu 2005-2014, menurut catatan Amnesty International ada 39 

kasus penodaan agama yg melibatkan invidu sebagai terpidana. Lima diantaranya adalah 1. 

Kasus Tajul Muluk di Sampang, Madura (penodaan ajaran agama Islam), 2. Andreas Guntur 

di Klaten Jawa Tengah (Penodaan ajaran agama Islam), 3. Herison Riwu di Nusa Tenggara 

Timur (penodaan ajaran agama Katolik), 4. Sebastian Joe di Ciamis Jawa Barat (penodaan 

ajaran agama Islam), dan 5. Alexander An di Sumatera Barat (Atheist). 

Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang 

dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehatianhatian perlu 

dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang 

dianut di Indonesia.Menurut Wirjono Prodjodikoroyang dimaksud, Tindak pidana terhadap 

kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana 

terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi 

kepentingan agama.  

Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara 

selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, 

penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan 

maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. (Sudarto, 1991:38) 

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakanmemusuhi suatu 



49  

agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama 

tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya 

kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, 

nabi, dan kitab suci. Penerapan Pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran. 

1.7.4.2 Pengertian Penistaan Agama  

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata 

celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan 

kata smaad dari bahasa belanda. “Nista” berarti hina, rendah, cela, noda.Dalam bahasa 

sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. 

Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan hukum-hukum. 

Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan. 

Menurut M. Taib Thahir Abdul Muin, agama adalah suatu peraturan yang mendorong 

jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya 

sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akherat.Dalam 

hukum Islam penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan 

perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya), karena hal ini bertentangan 

dengan norma agama Islam yang telahditurunkan melalui al-Qur’an dan Nabi Muhammad 

sebagai rasul terakhir. (Rumadi, Buletin The Wahid Institute, No.2/Juni 2006) 

 

Di dalam KUHP memang mengenai pengertian penistaan agama tidak dijelaskan dan 

tidak secara jelas di paparkan, namun di dalam buku lain dikatakan bahwa definisi tantang 

penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang 

lain atau suatu golongan secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh 

orang banyak.Penodaan agama menurut Pasal 156 (a) KUHP merupakan salah satu bentuk 

delik pers yang unsur-unsurnya adalah: Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan 
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perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan 

lain; Ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina, dengan demikian, maka 

uraianuraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif mengenai agama; Serta 

menganggu ketentraman umat beragama. 

Ada 3 (tiga) jenis sanksi yang berlaku dalam delik penodaan agama, yakni: 1. Sanksi 

Administratif, 2. Sanksi Administratif berujung Pidana, dan 3. Sanksi Pidana. Ketiga jenis 

sanksi tersebut dapat ditemukan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156a Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

Pada umumnya analisis atau kajian Delik penodaan agama ini sering kali didekati dari 

berbagai aspek, terutama yg paling umum atau sering dibicarakan adalah aspek hukum, Hak 

Asasi Manusia dan Konstitusi. Demi kemudahan dalam pembacaan tulisan ini, maka penulis 

mencoba menguraikan terlebih dahulu aspek sejarah keberlakuan Delik tersebut sejak 

diberlakukan hingga kini, kemudian berlanjut dengan konstruksi dan analisis hukumnya. 

 

 

1.7.5 Pelayanan Publik 

Ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan adalah pelayanan. Kepuasan pelanggan 

sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi. 

Dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang 

memberikan pelayanan. 

Dalam konteks pelayanan publik menurut Moenir (Kurniawan 2005 : 7) Pelayanan publik 

dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu 
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barang, jasa dan atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

yang terkait dengan kepentingan publik.  

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, melayani 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 

dalam Frederik Mote, 2008). Oleh karena itu birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional.  

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah sebagai berikut : Pelayanan publik 

didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di 

museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan).  

Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai 

berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan 

publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat 

dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan 

publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diketahui ciri pokok dari pelayanan adalah 

serangkaian aktivitas dari interaksi yang melibatkan karyawan atau peralatan yang disediakan 

oleh instansi/ lembaga penyelenggara pelayanan dalam menyelesaikan masalah yang 

menerima pelayanan 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, 

pelayanan umum (publik) merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. 
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Menurut Moenir (2002: 190-196), bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu: 

1. Pelayanan dengan lisan 

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan 

masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya 

memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai 

fasilitas layanan yang tersedia. 

Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat- syarat yang 

harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu : 

o Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya. 

o Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan lancar, 

singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

o Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 

o Meski dalam keadaan sepi tidak berbincang dan bercanda dengan sesama 

pegawai, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas. 

2. Pelayanan melalui tulisan 

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan 

kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan suatu  informasi mengenai 

hal atau masalah yang sering terjadi. 

Pelayanan melalui tulisan terdiri dari dua macam, yaitu: 

o Layanan yang berupa petunjuk, informasi dan sejenis yang ditujukan pada 

orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan 

dengan instansi atau lembaga 

o Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 

pemberitahuan dan lain sebagainya. 
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3. Pelayanan berbentuk perbuatan 

Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk 

perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan penjelasan secara 

lisan. 

Kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat 

mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat 

semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk 

mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin 

kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

1.7.5.1 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11): 

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada 

konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang 

(goods) atau jasa-jasa (services). 

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (costomer) atau 

customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak 

yang membutuhkan layanan. 

4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu 

pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting 
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dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat 

berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Kasmir, 

2006:34): 

1. Tersedianya karyawan yang baik. 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. 

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir. 

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 

5. Mampu berkomunikasi. 

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan). 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 

 

1.7.5.2 Asas-asas Pelayanan Publik 

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang 

harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih, 2006:245): 

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi 

penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa 

pelayanan. 

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan 

demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan. 
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3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana 

mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan. 

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus 

dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan. 

5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna 

jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan 

distribusi kewenangan. 

6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan 

setransparan mungkin. 

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus 

pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah. 

8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga 

akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai 

keperluan). 

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya 

masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama 

mungkin. 

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan curtomers. Hak-hak dan kewajiban-

kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, 

dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi. 

11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus 

menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus 

dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan 

ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan 

dengan baik. 
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1.7.6  Pemilu 

Inilah pesta demokrasi di indonesia pemilihan umum yang bersih, transparan,jujur, 

dan adil dipercaya akan menghasilkan pemimpin rakyat yang berkualitas. Pemilu sebagai 

acara lima tahunan di indonesia selalu menjadi euforia bagi setiap partai politik maupun 

masyarakat indonesia 

Hasil pemungutan suara dalam pemilu merupakan satu=satunya yang dapat diukur 

secara kuantitatif, tentang efek atau dampak komunikasi politik dan distribusi partisipasi 

politik. Sytudi tentang pemilihan umum telah banyak dilakukan dan telah mewarnai 

perkembangan komunikasi politik, baik sebagai ilmu maupun sebagai aktivitas politik. 

(arifin, 2011:220) 

Kegiatan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan komunikasi politik ialah 

kampanye dan pemungutan suara. Kampanye pemilihan umum merupakan suatu usaha untuk 

mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan: i 

Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam 

kampanye politik, tekhnik agitasi dan tekhnik propaganda banyak juga dipakai oleh para 

kandidat atau politikus selaku komunikator politik. (Arifin, 2011:220) 

1.7.6.1 Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan 

sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya undang-undang  No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang -undang ini, hubungan 

antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar 

wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara umum undang-undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi 

daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah 
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dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun 

Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung  diatur dalam 

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan 

Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang 

pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam 

penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : 

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil.”Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. 

Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di 

daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah 

sehingga mendimanisir kehidupa demokrasi  di  Tingkat  lokal.   

Keberhasilan  pilkada  langsung  untuk  melahirkan kepemimpinan daerah yang 

demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan 

rasioanalitas rakyat sendiri  

1.7.6.2 Parameter Demokrasi Pilkada 

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa 

parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978). 

Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu  demokrati apabila : 

1. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur; 

2. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan; 

3. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan 

http://www.landasanteori.com/
http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pemilihan-kepala-daerah.html
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4. Akuntabilitas publik. 

Dibawah ini dijelaskan masing-masing parameter tersebut, 

1. Pemilihan Umum. 

Rekrutmen jabatan politik atau publik dan adiharus dilakukan dengan pemilihan 

umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang 

jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus 

dilewati karena dengan  pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah 

pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik 

terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan 

digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau human (reward and 

punishment) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-

janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, 

sebaliknya  pejabat yang berkenaan di hati masyarakat akan dipilih kembali. 

2. Rotasi Kekuasaan 

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen 

pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik 

tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam 

sistem monarkhi. Artinya, kalau seseorang yalikan ang berkuasa terus-menerus atau 

satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu 

kewaktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan kata lain, demokrasi 

memberikan peluang rotasi an kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan 

damai dari seorang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik 

ke partai politik yang lain. 
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3. Rekrutmen Terbuka. 

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau 

kelompok mempunyai hak danalam meng peluang yang sama. Oleh karena itu dalam 

mengisi jabatan politik, seperti Kepala 

Daerah,  sudah  seharusnya  peluang  terbuka  untuk  semua  orang yang memenuhi 

syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. 

Dinegara-negara totaliter dan otoriter, rekruitmen politik hanyalah merupakan domain 

dari seseorang atau sekelompok orang kecil. 

4. Akuntabilitas Publik. 

Para pemegang jabatan public harus dapat mempertanggungjawabkan  kepada public 

apa yang dilakukan baik sebagi pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang 

Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada pdarublic 

mengapa mimilih kebijakan A, bukan kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari 

pada melakukan efesiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan  KKN. 

Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada public. Demikian pula 

yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudaranya bahkan teman 

dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu 

karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat 

menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut. Selain itu 

pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi 

beberapa prisipinsial, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam recruitment 

politik yang terbuka, seperti pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan 

Presiden Wakil Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan 

adil ( Luber dan Jurdil). 
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1. Langsung 

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung 

sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 

2. Umum 

Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum 

mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi 

semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, 

jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. 

3. Bebas 

Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan 

dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin 

keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan 

kepentingannya. 

4. Rahasia 

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui 

oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat 

suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya 

diberikan. 

5. Jujur 

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat 

pemerintah,   calon/peserta pilkada,    pegawas    pilkada,  pemantau pilkada, pemilih 

serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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6. Adil 

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat 

perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.   

Menurut Fitriyah (2005:1) : 

“Pentingnya Pilkada secara langsung membuat semua daerah harus mempersiapkan 

diri mereka sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokratis dan 

berkualitas sehingga benar-benar mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya. 

Selain itu, salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada secara langsung ini juga dapat 

memberikan pendidikan politik bagi masyarakat didaerah, dimana nantinya mereka menjadi 

lebih pengalaman dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. “ 

Pilkada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu: 

Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir masyarakat kedalam suatu 

aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi; 

dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

yang menyangkut kepentingan mereka. Selain itu, hal yang terpenting dari pilkada ini adalah 

sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya 

karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan 

daerah. menurut Fitriyah (2005) 

 

1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma, menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2011:49) adalah kumpulan 



62  

longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep dan proposisi yang 

mengarahkan cara berpikir dn penelitian  

Baker (1992) dalam “paradigm the business of discovering the future, mendefinisikan 

paradigma sebagai seperangkat aturan (tertulis atau tidak tertulis) yang melakukan 2 hal: (1) 

hal itu membangun atau mendefinisikan batas-batas, (2) hal itu menceritakan anda bagaimana 

seharusnya melakukan sesuatu didalam batas-batas itu agar bisa berhasil (Moleong, 2011:49) 

Dalam hal ini, paradigma yang digunakan peneliti adalah Paradigma Positivistik. 

Secara etimologis historis, istilah dasar positif dikenal luas karena usaha keras filsuf Perancis 

Auguste Comte. Dalam kerangka filsafat positivisme, pengetahuan manusia dianggap 

bermakna jika dapat dicapai dan dibuktikan melalui pengamatan inderawi empirik. Implikasi 

dari pernyataan itu berarti bahwa pengetahuan ilmiah pun dianggap valid sejauh diperoleh 

melalui prosedur ketat ilmiah positivistik atau melalui proses yang mengandalkan pada 

pengamatan-pengamatan dan eksperimen-eksperimen yang bersifat empirik inderawi. 

Menurut Muhadjir (2011:35)  paradigma positivisme, pengetahuan terdiri atas 

berbagai hipotesis yang diverifikasi dan dapat diterima sebagai fakta atau hukum. Ilmu 

pengetahuan mengalami akumulasi melalui proses pertambahan secara bertahap, dengan 

masing-masing fakta (fakta yang mungkin) berperan sebagai semacam bahan pembentuk 

yang ketika ditempatkan dalam posisinya yang sesuai, menyempurnakan bangunan 

pengetahuan yang terus tumbuh. Ketika faktanya berbentuk generalisasi atau pertalian sebab-

akibat, maka fakta tersebut bisa digunakan secara sangat efisien untuk memprediksi dan 

mengendalikan. Dengan demikian generalisasi pun bisa dibuat, dengan kepercayaan yang 

bisa diprediksikan. 

Jika dilihat dari tiga pilar keilmuan, ciri-ciri positivistik yaitu: (a) aspek ontologis, 

positivistik menghendaki bahwa arealitas penelitian dapat dipelajari secara independen, dapat 

dieliminasikan dari obyek lain dan dapat dikontrol; (b) secara epistemologis, yaitu upaya 
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untuk mencari generalisasi terhadap fenomena; (c) secara aksiologis, menghendaki agar 

proses penelitian bebas nilai. Artinya, peneliti mengejar obyektivitas agar dapat ditampilkan 

prediksi meyakinkan yang berlaku bebas waktu dan tempat. Kevalidan penelitian positivisme 

dengan cara mengandalkan studi empiri. Generalisasi diperoleh dari rerata di lapangan. Data 

diambil berdasarkan rancangan yang telah matang, seperti kuesioner, inventori, sosiometri, 

dan sebagainya. Paham positivistik akan mengejar data yang terukur, teramati, dan 

menggeneralisasi berdasarkan rerata tersebut.  

1.8.1.1 Pendekatan Positivistik dalam Penelitian 

Positivistik bisa menjalankan peran pendekatan ilmiah pada gejala lingkungan untuk 

diformulasikan menjadi pengetahuan yang bemakna. Pengetahuan modern mengharuskan 

adanya kepastian dalam suatu kebenaran. Sehingga, sebuah fakta dan gejala dapat 

dikumpulkan secara sistematis dan terencana harus mengikuti asas yang terukur, terobservasi 

dan diverifikasi. Dengan begini, pengetahuan menjadi bermakna dan sah menurut tata cara 

positivistik. 

Positivistik sendiri sebenarnya merupakan sebuah paham penelitian. Istilah ini juga 

merujuk pada sudut pandang tertentu, sehingga boleh disebut sebagai pendekatan. Paham 

penelitian positivistik berbau statistik dan biasanya menolak pemahaman metafisik dan 

teologis. Bahkan, paham positivistik sering menganggap bahwa pemahaman metafisik dan 

teologis terlalu primitif dan kurang rasional. Artinya, kebenaran metafisik dan teologis 

dianggap ringan dan kurang teruji. Singkat kata, positivistik lebih berusaha ke arah mencari 

fakta atau sebab-sebab terjadinya fenomena secara objektif, terlepas dari pandangan pribadi 

yang bersifat subjektif (Denzin, 2009:42-43) 

Paradigma positivisme menurut beberapa pendapat yaitu komunikasi merupakan sebuah 

proses linier atau proses sebab akibat yang mencerminkan upaya pengirim pesan untuk 

mengubah pengetahuan penerima pesan yang pasif (Ardianto, 2009). Jadi, paradigma 
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Positivisme ini memandang proses komunikasi ditentukan oleh pengirim (source-oriented). 

Berhasil atau tidaknya sebuah proses komunikasi bergantung pada upaya yang dilakukan oleh 

pengirim dalam mengemas pesan, menarik perhatian penerima ataupun mempelajari sifat dan 

karakteristik penerima untuk menentukan strategi penyampaian pesan.  

Paradigma positivistik (fakta sosial) menganggap realitas itu sebagai sesuatu yang 

empiris atau benar-benar nyata dan dapat diobservasi. Dalam meneliti, peneliti dan obyek 

yang diteliti bersifat independen dan saling tidak berinteraksi. Cara menelitinya bisa dengan 

percobaan atau manipulasi sehingga dapat dikontrol obyektivitasnya. Menurut positivistik, 

fenomena sosial dipahami dari perspektif luar berdasarkan teori-teori yang ada. Maka dalam 

pandangan posivistik (perspektif makro) : (1) realitas adalah fenomena yang keberadaannya 

ditentukan oleh fenomena lain, (2) realitas sosial dapat diklasifikasikan dan keberadaannya 

dapat digambarkan dalam sebuah simbol dengan atribut tertentu. 

Tujuan penelitian yang menggunakan paradigma positivistik, biasanya bertujuan 

untuk melakukan eksplanasi (menjelaskan), eksplorasi (penjajakan/penyelidikan), deskripsi 

(penggambaran), verifikasi (pengujian) tentang fenomena mengapa peristiwa terjadi, 

bagaimana frekwensinya (intensitasnya), proses kejadiannya, hubungan antar variabel, 

rekaman perkembangan, bentuk dan polanya. 

Positivistik lebih menekankan pembahasan singkat, dan menolak pembahasan yang 

penuh diskripsi cerita. Peneliti yang akan menggunakan positivistik, harus berani 

membangun teori-teori atau konsep dasar, kemudian disesuaikan dengan kondisi lapangan. 

Peneliti lebih banyak berpikir induktif, agar menghasilkan verifikasi sebuah fenomena. 

Penelitian positivistik menuntut pemisahan antara subyek peneliti dan obyek penelitian 

sehingga diperoleh hasil yang obyektif. Kebenaran diperoleh melalui hukum kausal dan 

korespondensi antar variabel yang diteliti. Karenanya, menurut paham ini, realitas juga dapat 
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dikontrol dengan variabel lain. Biasanya peneliti juga menampilkan hipotesis berupa prediksi 

awal setelah membangun teori secara handal. 

Berdasarkan paradigma yang sudah diuraikan, maka dalam penelitian ini, penulis 

ingin mengetahui tentang Informasi apakah yang terdapat di balik pesan – pesan pernyataan 

pidato Ahok terkait isu penistaan agama dengan menggunakan metode analisis framing 

sebagai salah satu analis metode analis forensik 

1.8.2 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan 

kualitatif, Bogdan taylor (Moleong 2011:4)  mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan 

pada latar belang individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organissi dalam variable atau hipotesis,tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan  

Kirk dan Miller mendefinisikan metode kualitatif yang di kutip oleh Moleong 

(2010:4) menyatakan : 

 “Metode kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung 

pada pengamatan sesorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasanya dan dalam istilahannya” 

 Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan 

menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, 

menggambar, diskusi kelompok terfokus dan lain-lain. Semua data dan informasi yang 

diperoleh dianalisis  

Selain itu menurut Kriyantono (2006:58), metode kualitatif adalah: 

 “Metode yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya 
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melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Metode riset ini tidak mengutamakan besarnya 

populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.Jika datang yang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 

mencari sampling lainnya.Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas)data”. 

 Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik,karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif,instrumennya 

adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu dan wawasan yang luas, sehingga mau 

bertanya, menganalisa,memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi 

lebih jelas dan bermakna ( Sugiyono, 2010:1-2) 

 Dalam pendekatan tersebut tidak dikenal adanya sampel, tetapi penelitian harus 

dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai 

prinsi-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala 

yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri. 

 Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut, dapat didefinisiskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitiannya, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-

lain secara holistik. Untuk kemudia ditrik kesimpulan berupa pemahaman dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metoe ilmiah. 

A.8.3 Strategi Penelitian 

Strategi penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk cara seorang peneliti dalam 

melakukan penelitian, baik yang akan di lakukan di lapangan ataupun di lab. Strategi-strategi 

yang digunakan seorang peneliti ini akan juga menentukan hasil dari apa yang ia teliti, 

mengenai juga sumber-sumber data yang dicari. di dalam strategi penelitian kualitatif, 
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dikenal dalam beberapa strategi penelitian, salah satu nya analisis wacana 

A.8.3.1 Pengertian  Analisis Wacana 

Kata analisis wacana terdiri dari dua kata yaitu analissis dan wacana. Analisis menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penjelasan 

sesudah dikaji sebaik-baiknya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagian, serta penguraian 

karya sastra atas unsur-unsurnya untuk memahami pertalian antar unsur tersebut. 

Secara etimologi, istilah wacana berasal dari bahasa Sansakerta wac/wak/uak yang 

memiliki arti ‘berkata’ atau ‘berucap’. Kemudian kata tersebut mengalami perubahan 

menjadi wacana. Kata ‘ana’ yang berada dibelakang adalah bentuk sufiks (akhiran) yang 

bermakna ‘membendakan’ (nominalisasi). Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan 

sebagai perkataan atau urutan. 

 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, terdapat tiga makna dari kata 

wacana. Pertama, percakapan, ucapan, dan tutur. Kedua, keseluruhan tutur atau cakapan 

yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, satuan   bahasa   terbesar,   terlengkap,   yang   

realisasinya   pada bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku dan  artikel. 

Alex Sobur mengartikan wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur 

yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu 

kesatuan yang koheren, yang   dibentuk   oleh   unsur   segmental   maupun   unsur 

nonsegmental bahasa. 

Pembahasan wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara 

konteks-konteks yang terdapat di dalam teks. Pembahasan itu bertujuan menjelaskan 

hubungan antara kalimat atau antar ujaran yang membentuk wacana. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wacana adalah bentuk 

komunikasi bahasa baik lisan maupun tulisan yang disusun dengan menggunakan kalimat 

yang teratur, sistematis dan terarah sehingga kalimat yang satu dengan lainnya akan menjadi 

satu kesatuan yang mempunyai makna. Hal ini juga tidak terlepas kaitannya antara teks dan 

konteks. 

Sedangkan pengertian analisis wacana secara konseptual adalah merujuk kepada 

upaya mengkaji pengaturan bahasa atas kalimat, mengkaji satuan kebahasaan yang lebih 
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luas. 

Analisis wacana adalah studi tentang strukutur pesan dalam komunikasi. Lebih lanjut 

analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (fragmatik) bahasa. 

Analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks dari pada penjumlahan unit 

kategori, dasar dari analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan 

bagian dari metode interpretative yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran  peneliti. 

Jadi, dapat dipahami bahwa analisis wacana adalah studi tentang pengkajian fungsi 

bahasa secara sistematis antara kalimat, teks dan konteks sehingga makna atau pesan yang 

terkandung dalam kalimat tersebut dapat diungkap dengan jelas. Dalam analisis wacana juga 

melibatkan pandangan atau interpretasi/tafsiran dari penulis dalam mengurai makna-makna  

yang tersembunyi. 

A.8.3.2 Kerangka Analisis Wacana 

 
Ada banyak model analisi wacana yang diperkenalkan para ahli. Model analisis wacana 

yang banyak di pakai dalam penelitian wacana adalah model William A.Gamson Menurut 

mereka, framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang teroganisir sedemikian rupa 

dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu 

wacana. ( Eriyanto, 2002:224) 

Berikut ini adalah perangkat framing model William A.Gamson yang digunakan dalam 

menggambarkan secara luas bagaimana suatu peristiwa dimaknai dan ditandai oleh 

wartawan: 

Framing Devices 

( Perangkat Framing)  

Reasoning Devices  

( Perangkat Penalaran) 

 Methapors  

Perumpamaan atau pengandaian 

Roots  

Analisis kausal atau sebab akibat 

Catchphrases Appeals to principle  
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Frase yang menarik, kontras, menonjol 

dalam suatu wacana.Ini umumnya 

berupa jargon atau slogan 

Premis dasar, klaim –klaim moral 

Exemplaar  

Mengaitkan bingkai dengan contoh, 

uraian (bisa teori, perbandingan) 

yang memperjelas bingkai 

 Consequences 

Efek atau konsekuensi yang didapat 

dari bingkai 

Depiction  

Penggambaran atau pelukisan suatu isu 

yang bersifat konotatif. Depiction ini 

umumnya berupa kosakata, leksikon 

untuk melabeli sesuatu 

Visual Images 

Gambar,grafik,citra yang mendukung 

bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa 

foto,kartun,ataupun grafik untuk 

menekankna dan mendukung pesan 

yang ingin disampaikan 

 

 

Tabel .Perangkat framing model William A. Gamson 

Dalam pandangan Gamson, framing dipahami sebagai seperangkat gagasan atau ide 

sentral ketika media memahami dan memaknai suatu isu. Ide sentral, ini akan di dukung oleh 

perangkat wacana lain sehingga antara satu bagian wacana dengan bagian lain kohesif saling 

mendukung .Pada perangkat kita bisa melihat bagian mana frame ini akan didukung oleh 

perangkat wacana lain. Misalnya dari pemakaian kalimat, kata, metafora, dan sebagainya, 
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yang kesemua elemen tersebut saling dukung-mendukung,menuju satu titik pertemuan ide 

sentral dari suatu berita. 

Ada dua perangkat bagaimana ide sentral ini diterjemahkan dalam teks berita. 

Pertama,framing devices (perangkat framing). Perangkat ini berhubungan dan berkaitan 

langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat 

framing ini ditandai dengan pemakaian kata,kalimat, grafik/gambar, dan metafora. Kesemua 

elemen tersebut dapat ditemukan dan ditandai serta merujuk pada gagasan atau ide sentral 

tertentu.Kedua, reasoning devices (perangkat penalaran), sebuah gagasan tidak hanya berisi 

kata atau kalimat, gagasan itu juga selalu ditandai oleh dasar pembenar tertentu , alasan 

tertentu.Lewat aspek penalaran tersebut , khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak 

sebagai kebenaran,alamiah dan wajar. ( Eriyanto, 2002:227) 

A.8.4 Obyek Penelitian 

 

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin 

diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati 

secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) 

tertentu (Sugiyono, 2007:215). 

Obyek dari penelitian ini adalah video asli rekaman pidato pernyataan Ahok terkait  

surat almaidah ayat 51 dikepulauan seribu 

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah gambar, video dan script berita yang terkait 

dengan kasus penistaan agama  oleh Basuki Tjahaja Purnama di kepulauan seribu 

A.8.5 Teknik Pengumpulan Data 

Burhan Bungin (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan 

cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir 

penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis framing, yaitu analisis teks 

media yang dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi 

fakta dalam berita (Eriyanto, 2008:7). Dengan menggunakan metode penelitian analisis 

framing akan terlihat jelas kecenderungan dan orientasi media dalam memberikan makna 

pada suatu pemberitaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis framing 

dengan pendekatan model dari William A. Gamson. 

Analisis framing merupakan perkembangan terbaru yang lahir dari elaborasi terus 

menerus terhadap pendekatan analisis wacana,khususnya untuk menghasilkan suatu metode 

up-to-date untuk memahami berbagai fenomena media mutakhir ( Sobur, 2004:5) 

Ada dua esensi utama dari framing. Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai, ini 

berhubungan dengan bagaimana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana 

fakta ini tertulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk 

mendukung gagasan ( Eriyanto,2008:10) 

Peneliti memilih menggunakan model William A.Gamson , karena model ini bisa 

menggambarkan bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi 

isu dan menulis berita. Cara pandang itu akhirnya menentukan fakta apa yang di ambil, 

bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan , dan hendak di bawa kemana berita 

tersebut.Perangkat framing Model William A. Gamson di gambarkan sebagai berikut:  

Framing Devices 

( Perangkat Framing)  

Reasoning Devices  

( Perangkat Penalaran) 

 Methapors  

Perumpamaan atau pengandaian 

Roots  

Analisis kausal atau sebab akibat 

Catchphrases 

Frase yang menarik, kontras, menonjol 

dalam suatu wacana.Ini umumnya 

Appeals to principle  

Premis dasar, klaim –klaim moral 
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berupa jargon atau slogan 

Exemplaar  

Mengaitkan bingkai dengan contoh, 

uraian (bisa teori, perbandingan) 

yang memperjelas bingkai 

 Consequences 

Efek atau konsekuensi yang didapat 

dari bingkai 

Depiction  

Penggambaran atau pelukisan suatu isu 

yang bersifat konotatif. Depiction ini 

umumnya berupa kosakata, leksikon 

untuk melabeli sesuatu 

Visual Images 

Gambar,grafik,citra yang mendukung 

bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa 

foto,kartun,ataupun grafik untuk 

menekankan dan mendukung pesan 

yang ingin disampaikan 

 

 

 

 

1.8.6 Tehnik Analisa Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari 

hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi 
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tersebut memberikan gambaran tentang betapa   pentingnya kedudukan analisa data dilihat 

dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian adalah menemukan teori dari data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi 

dokumentasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan 

maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. 

3. Display Data 

 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat 

berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan 

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification) 

 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan 

interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. 

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang 

ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan 
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terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi 

menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang 

terkait. 

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-

kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. 

1.8.7 Tekhik Keabsahan Data 

  Penelitian kesahian riset kualitatif biasanya terjadi sewaktu proses pengumpulan data 

dan analisis interprestasi data. 

 Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan trustworthiness sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data, yaitu menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam 

mengungkap realitas menurut apa yang di alami, dirasakan atau dibayangkan ( 

Kriyantono,2006:70)  

 Trustworthiness ini mencakup dua hal: 

a.  Authenticity, yaitu memperluas konstruksi persoalan yang diungkapkan. 

Periset memberikan kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi 

persoalan yang lebih detail, sehingga mempengaruhi mudahnya pemahaman 

yang lebih mendalam. 

b. Analisis Triangulasi,yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini 

jawaban subjek di cross check dengan dokumen yang ada. Menurut 

Dwidjowinoto (2009:9)  ada beberapa macam triangulasi,yaitu:  

 1) Triangulasi Sumber  

  Membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.Misalnya,membandingkan 
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hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan 

umum dengan yang dilakukan pribadi 

2) Triangulasi Waktu 

 Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan prilaku manusia, kerna perilaku 

manusai dapat berubah setiap waktu. Karena itu periset perlu mengadakan 

observasi tidak hanya satu kali. 

3) Triangulasi Teori  

 Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk dipadu.Untuk itu diperlukan 

rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap supaya 

hasilnya komprehensif. 

4) Triangulasi Periset  

 Menggunakan lebih dari satu peiset dalam mengadakan observasi atau 

wawancara . Karena masing-masing periset mempunyai gaya,sikap,dan 

presepsi yang berbeda dalam mengamati fenomenda maka hasil 

pengamatannya bisa berbeda meski fenomenanya sama. 

5) Triangulasi Metode 

Usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan 

riset.Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu 

teknik pengumpulan data untuk medapatkan yang sama ( 

Kriyantono,2006:71-72) 

Berdasarkan klasifikasi diatas, truthworthiness yang dipakai adalah analisis 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, dengan membadingkan atau mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Yaitu, 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan 

umum dan pribadi. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan hasil analisis framing 
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dengan forensik komunikasi terkait video pidato ahok terkait surat almaidah ayat 51 di 

kepulauan seribu 

1.8.8 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, memiliki keterbatasan di antaranya: 

Adanya kemungkinan perbedaan presepsi dan interprestasi dalam memaknai dalam 

memforensik video pernyataan ahok terkait surat almaidah ayat 51 yang diteliti. Sehingga 

dapat saja menimbulkan perbedaan sudut pandang dari masalah yang di teliti.  

Kasus Ahok sudah diputuskan oleh hakim, jadi penelitian ini bersifat post factum, jadi 

hanya ingin menjelaskan saja, bukan mengadili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

2.1 PROFIL BIOGRAFI AHOK 

Tokoh satu ini dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang keras dan tegas, ia juga 

terkenal dengan gaya bicara yang blak-blakan ketika di wawancarai oleh wartawan atau 
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media. Mengenai biografi dan profil dari Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama sendiri, beliau 

lahir dari keluarga keturunan Tionghoa. Ia lahir pada tanggal 29 Juni 1966 di Manggar, 

Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Ayahnya bernama Nama panggilan 'Ahok' 

diberikan oleh Ayahnya bernama Indra Tjahaja Purnaman dan ibunya bernama Buniarti 

Ningsing.  

Basuki Tjahaja Purnama merupakan anak sulung dari empat orang bersaudara. Ia 

memiliki tiga orang adik yang bernama Basuri Tjahaja Purnama, Fifi Lety, Harry Basuki. 

Nama panggilan 'Ahok' diberikan oleh Ayahnya. Namun pada awalnya ayahnya 

memeberikan nama panggilan 'Banhok' yang artinya 'Belajar Disegala Bidang'. Namun lama-

kelamaan, Basuki Tjahaja Purnama akhirnya lebih akrab disapa dengan nama panggilan 

Ahok.  

Ahok lahir di Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Dia adalah anak pertama dari 

pasangan Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing yang merupakan keturunan 

Tionghoa-Indonesia. Bersama dengan ketiga adiknya, Ahok menghabiskan masa kecilnya di 

Desa gantung, Belitung Timur, hingga tamat sekolah menengah pertama. Setelah itu, Ahok 

hijrah ke Jakarta untuk meneruskan pendidikannya.  

Masa Kecil Ahok 

Masa kecil Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagian besar ia habiskan di 

kampung halamannya di Belitung Timur desa Gantung tempat 'Laskar Pelangi' yang terkenal. 

Beliau bersekolah SD dan SMP di Desa Gantung, yaitu SD Negeri III Gantung, Belitung 

Timur dan tamat pada tahun 1977 kemudian SMP di SMP Negeri I Gantung, Belitung Timur 

dan selesai pada tahun 1981.  

Tamat dari SMP di Belitung Timur kemudian membuat orang tua Ahok atau Basuki 

Tjahaja Purnama memlih menyekolahkan anaknya di Jakarta. Di Jakarta, Ahok kemudian 

bersekolah di SMAK III PSKD, Jakarta. Ia dititipkan di rumah seorang wanita asal Bugis 
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yang beragama Islam bernama Misribu Andi Baso Amier binti Acca. Tamat dari SMAK III 

PSKD pada tahun 1984, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama kemudian studinya di perguruan 

tinggi dengan memilih jurusan Teknik Geologi, Universitas Trisakti dan selesai pada tahun 

1989.  

Di Jakarta, Ahok menimba Ilmu di Universitas Trisakti dengan mengambil Jurusan 

Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral. Setelah lulus dan mendapatkan gelar Insinyur 

Geologi, pada tahun 1989 Ahok kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang 

bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah.  

Dua tahun kemudian, Ahok melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen 

Prasetiya Mulya. Setelah mendapatkan gelar MAgister Manajemen, dia kemudian bernaung 

di bawah PT Simaxindo Primadaya dengan menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya 

dan keuangan proyek.  

Dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya bekerja, Ahok 

mendirikan PT Nurindra Ekapersada, yang merupakan awal perjalanan dari Gravel Pack Sand 

(GPS). Setelah berhenti bekerja untuk PT Simaxindo, Ahok mendirikan pabrik pengolahan 

asir kuarsa pertama di Belitung, yang berlokasi di Dusun Burung Mandi. Perusahaan tersebut 

dia dirikan dengan mengadopsi dan mengadaptasi teknologi Amerika Serikat dan Jerman. 

Bersama dengan berkembangnya pabrik tersebut, kawasan industri dan pelabuhan samudra 

berkembang. Kawasan tersebut sekarang dikenal dengan nama Kawasan Industri Air Kelik 

(KIAK).   

Sebagai pengusaha di tahun 1995 ia mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan 

politik dan birokrasi yang korup. Pabriknya ditutup karena ia melawan kesewenang-

wenangan pejabat. Sempat terpikir olehnya untuk hijrah dari Indonesia ke luar negeri, tetapi 

keinginan itu ditolak oleh sang ayah yang mengatakan bahwa satu hari rakyat akan memilih 

Ahok untuk memperjuangkan nasib mereka.  
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Pertama-tama ia bergabung dibawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru 

(PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai 

anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari 

yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat, ia terpilih menjadi anggota DPRD 

Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.  

Selama di DPRD ia berhasil menunjukan integritasnya dengan menolak ikut dalam 

praktik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan menjadi dikenal masyarakat karena 

ia satu-satunya anggota DPRD yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan 

masyarakat untuk mendengar keluhan mereka sementara anggota DPRD lain lebih sering 

“mangkir”.  

Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang 

mendorong Ahok menjadi bupati. Maju sebagai calon Bupati Belitung Timur di tahun 2005, 

Ahok mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani langsung 

rakyat dengan memberikan nomor telfon genggamnya yang juga adalah nomor yang dipakai 

untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dengan cara ini ia mampu mengerti dan 

merasakan langsung situasi dan kebutuhan rakyat. Dengan cara kampanye yang tidak 

“tradisional” ini, yaitu tanpa politik uang, ia secara mengejutkan berhasil mengantongi suara 

37,13 persen dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Padahal Belitung Timur 

dikenal sebagai daerah basis Masyumi, yang juga adalah kampung dari Yusril Ihza Mahendra  

Bermodalkan pengalamannya sebagai pengusaha dan juga anggota DPRD yang 

mengerti betul sistem keuangan dan budaya birokrasi yang ada, dalam waktu singkat sebagai 

Bupati ia mampu melaksanakan pelayanan kesehatan gratis, sekolah gratis sampai tingkat 

SMA, pengaspalan jalan sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan perbaikan pelayanan publik 

lainya. Prinsipnya sederhana: jika kepala lurus, bawahan tidak berani tidak lurus. Selama 

menjadi bupati ia dikenal sebagai sosok yang anti sogokan baik di kalangan lawan politik, 



80  

pengusaha, maupun rakyat kecil. Ia memotong semua biaya pembangunan yang melibatkan 

kontraktor sampai 20 persen. Dengan demikian ia memiliki banyak kelebihan anggaran untuk 

memperbaiki kesejahteraan masyarakat.  

Kesuksesan ini terdengar ke seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-

suara untuk mendorong Ahok maju sebagai Gubernur di tahun 2007. Kesuksesannya di 

Belitung Timur tercermin dalam pemilihan Gubernur Babel ketika 63 persen pemilih di 

Belitung Timur memilih Ahok. Namun sayang, karena banyaknya manipulasi dalam proses 

pemungutan dan penghitungan suara, ia gagal menjadi Gubernur Babel.  

Dalam pemilu legislative 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar. Meski awalnya 

ditempatkan pada nomor urut keempat dalam daftar caleg (padahal di Babel hanya tersedia 3 

kursi), ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR berkat 

perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak.  

Selama di DPR, ia duduk di komisi II. Ia dikenal oleh kawan dan lawan sebagai figur 

yang apa adanya, vokal, dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Lewat kiprahnya di 

DPR ia menciptakan standard baru bagi anggota-anggota DPR lain dalam anti-korupsi, 

transparansi dan profesionalisme. Ia bisa dikatakan sebagai pioner dalam pelaporan aktivitas 

kerja DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun dalam berbagai 

kunjungan kerja. Semua laporan bisa diakses melalui websitenya. Sementara itu, staf ahlinya 

bukan hanya sekedar bekerja menyediakan materi undang-undang tetapi juga secara aktif 

mengumpulkan informasi dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat. Saat ini, salah satu hal 

fundamental yang ia sedang perjuangkan adalah bagaimana memperbaiki sistem rekrutmen 

kandidat kepala daerah untuk mencegah koruptor masuk dalam persaingan pemilukada dan 

membuka peluang bagi individu-individu idealis untuk masuk merebut kepemimpinan di 

daerah.  

Ahok berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bergantung pada apakah individu-
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individu idealis berani masuk ke politik dan ketika di dalam berani mempertahankan 

integritasnya. Baginya, di alam demokrasi, yang baik dan yang jahat memiliki peluang yang 

sama untuk merebut kepemimpinan politik. Jika individu-individu idealis tidak berani masuk, 

tidak aneh kalau sampai hari ini politik dan birokrasi Indonesia masih sangat korup. Oleh 

karena itu ia berharap model berpolitik yang ia sudah jalankan bisa dijadikan contoh oleh 

rekan-rekan idealis lain untuk masuk dan berjuang dalam politik. Sampai hari ini ia masih 

terus berkeliling bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan ini dan pentingnya 

memiliki pemimpin yang bersih, transparan, dan profesional. 

Anggota DPR RI 2009-2014  

Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari 

daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golongan Karya. Ia sukses meraup 

119.232 suara dan duduk di Komisi II. Pada tahun 2011, ia membuat kontroversi setelah 

menyuarakan laporan dan keluhan masyarakat Bangka Belitung yang ditemuinya secara 

pribadi dalam masa reses. Laporan ini mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang 

ditimbulkan kapal hisap dalam eksploitasi timah. Basuki dianggap menghina pengusaha dari 

Belitung dan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR oleh Front Pemuda Bangka Belitung 

(FPB). Ia menyayangkan aksi pelaporan ini karena tidak substansial dengan masalah yang ia 

bicarakan, yaitu pencemaran lingkungan.  

Pada tahun 2010, ia telah menyuarakan pentingnya laporan kekayaan dan pembuktian 

terbalik bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti proses pilkada.  

Wakil Gubernur DKI Jakarta  

Basuki sesungguhnya telah berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta 

sejak tahun 2011 melalui jalur independen. Ia sempat berusaha mengumpulkan fotocopy 

kartu tanda penduduk (KTP) untuk bisa memenuhi persyaratan maju menjadi calon 
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independen. Namun pada awal tahun 2012, ia mengaku pesimistis akan memenuhi syarat 

dukungan dan berpikir untuk menggunakan jalur melalui partai politik.  

Pada akhirnya Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta 

berpasangan dengan Joko Widodo dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. 

Pasangan Jokowi-Basuki ini mendapat 1.847.157 (42,60%) suara pada putaran pertama, dan 

2.472.130 (53,82%) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan 

Nachrowi Ramli.[21][22] 

Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur  

Selama kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Jokowi meletakkan 

posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk mengisi posisi ini, Basuki mengisi posisi 

Pejabat (Plt) Gubernur hingga akhirnya Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, yang 

mengharuskannya mundur dan Basuki resmi diangkat sebagai Gubernur sesuai Perpu Pilkada 

No 1 tahun 2014 pada tanggal 14 November 2014Pada pemilihan presiden tersebut, 

walaupun Ahok adalah Plt Gubernur dari Jokowi, namun ia mendukung Prabowo Subianto 

yang merupakan calon presiden lawan dari Jokowi. Bahkan, jika Prabowo menang dalam 

pemilihan tersebut, Ahok dijanjikan akan dijadikan Menteri Dalam Negeri Indonesia agar dia 

dapat melakukan reformasi anggaran di semua pemerintah daerah yang ada di seluruh 

Indonesia.  

Selama menjadi Plt Gubernur, ia mewajibkan Gerakan Pungut Sampah Setiap Jumat 

Pagi, yang meminta 72 ribu PNS DKI di lingkungan Pemprov DKI, anak-anak sekolah di 

Jakarta, serta pegawai BUMD DKI untuk memungut sampah pada waktu yang ditentukan. 

Kebijakan ini rencananya bakal tertuang dalam Instruksi Gubernur. Ia juga mengubah 

sikapnya yang dengan keras menolak pemberian uang kerahiman bagi penyerobot lahan 

negara yang dulunya diatur dalam SK Gubernur yang telah dicabut, menjadi akan 

memberikan pemberian uang kerahiman sesuai dengan Perda yang akan diterbitkan. Basuki 
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beralasan pemberian uang kerahiman akan mempermudah proses pemindahan penghuni 

lahan ilegal ke tempat yang lebih layak. Uang ini diberikan dengan syarat hanya bagi warga 

yang telah lama menghuni. Besar uang kerahiman ini adalah 25 persen dari NJOP.  

Pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai 

Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik 

Indonesia.[29] Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke 

Kementerian Dalam Negeri agar Basuki dilantik menjadi Gubernur. Pengumuman ini 

dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan berbagai tentangan, antara lain dari FPI dan 

sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah 

Putih. Front Pembela Islam menolak pengakatan Basuki dengan tiga dasar: (1) Basuki tidak 

beragama Islam, (2) perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, (3) 

penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok  

Penolakan FPI terhadap Basuki telah berlangsung selama beberapa bulan dan 

berujung pada bentrokan yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2014. Saat itu, 200 orang massa 

FPI bentrok dengan petugas kepolisian di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah DKI 

Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Massa FPI melempar batu seukuran kepalan tangan 

ke arah polisi yang berjaga di sana, akibatnya 16 polisi terluka—dua di antaranya memar di 

bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit—dan empat pegawai DKI terkena lemparan batu. 

Massa FPI juga masuk ke dalam gedung DPRD dan mendorong barisan Polisi yang dalam 

kondisi tidak siap dan tidak menggunakan peralatannya Setelah berhasil dihalau oleh petugas 

kepolisian, massa FPI pindah ke depan Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan.  

Menanggapi demonstrasi yang diwarnai aksi pelemparan batu tersebut, Basuki 

mengirimkan surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Kementerian Hukum dan HAM 

serta Kementerian Dalam Negeri RI. Basuki meminta kepada kepolisian untuk menemukan 

dalang intelektual yang membuat massa bertindak anarkistis dalam unjuk rasa 3 Oktober 
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2014 tersebut. Basuki berpendapatan bahwa meskipiun berorganisasi merupakan hak setiap 

warga negara, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkistis saat berdemonstrasi. 

Basuki memperkirakan bahwa aksi anarkistis tersebut direncanakan sebab ditemukan batu 

dan kotoran sapi yang sulit ditemui di tempat kejadian. Di pihak lain, Ketua DPD Gerindra 

DKI Jakarta Muhamad Taufik memandang unjuk rasa yang berakhir ricuh terjadi karena 

kesalahan Basuki yang menjadi akar permasalahan utama kekesalan FPI.  

Penolakan juga datang dari anggota DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih. Beberapa 

anggota DPRD DKI dari KMP, yaitu Muhamad Taufik dari fraksi Gerindra, Lulung 

Lunggana dari fraksi PPP, Nasrullah dari fraksi PKS, dan Maman Firmansyah dari fraksi 

PPP, bahkan turut serta turun ke jalan dan berorasi bersama FPI dan meneriakkan seruan 

untuk melengserkan Ahok, meskipun beberapa hari sebelumnya FPI melakukan tindakan 

kekerasan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Puncaknya, seluruh anggota 

DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih tidak menghadiri rapat paripurna istimewa 

DPRD tentang pengumuman Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 14 November 2014. 

Basuki akhirnya resmi dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi pada 19 

November 2014 di Istana Negara.  

 

 

Penghargaan  

Basuki memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara 

negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi 

Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 

Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, 

antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk 

kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhamad_Taufik
https://id.wikipedia.org/wiki/Lulung_Lunggana
https://id.wikipedia.org/wiki/Lulung_Lunggana
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasrullah
https://id.wikipedia.org/wiki/Maman_Firmansyah
https://id.wikipedia.org/wiki/KADIN
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Negara_Pemberdayaan_Aparatur_Negara


85  

bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang 

mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.  

Basuki kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption 

Award, yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Ia mendapat penghargaan ini karena 

usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang.  

Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 memberikannya gelar Tokoh Kontroversial. 

Kontroversi   

Kontroversi yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama Dalam kariernya sebagai 

Gubernur DKI Jakarta, Basuki telah memicu berbagai macam kontroversi yang kebanyakan 

disebabkan oleh pernyataannya. Beberapa di antaranya adalah kontroversi lahan Rumah Sakit 

Sumber Waras, penertiban Kalijodo, tuduhan mencap warga sebagai "komunis", penggunaan 

kata-kata kasar, dan pernyataannya terkait dengan "dibohongi pake surah Al-Maidah 51", 

atau juga kasus penodaan agama, yang memicu tanggapan keras berupa rangkaian Aksi Bela 

Islam.  

Kasus penodaan agama ini bermula dari sebuah potongan video pidato Ahok di 

Kepulauan Seribu pada September tahun lalu yang tersebar di dunia maya. Ahok berkunjung 

ke Kepulauan Seribu untuk mensosialisasi program budi daya ikan kerapu. Ahok menyitir 

ayat Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 51. Dari 40 menit durasi pidato Ahok, potongan video 

sepanjang 13 detik ini kemudian diperdebatkan. 

“Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak-ibu enggak bisa 

pilih saya, ya—dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu, lho. Itu hak 

bapak-ibu. Ya. Jadi, kalo bapak-ibu, perasaan enggak bisa pilih, nih, karena takut masuk 

neraka, dibodohin gitu, ya, enggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi bapak-ibu. 

Program ini jalan saja. Ya, jadi bapak ibu-enggak usah merasa enggak enak dalam 

nuraninya enggak bisa pilih Ahok. Enggak suka ama(sama) Ahok. Tapi programnya, gue 
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kalo terima, gue enggak enak dong ama dia, gue utang budi. Jangan. Kalau bapak-ibu punya 

perasaan enggak enak, nanti mati pelan-pelan, lho, kena stroke,” ujar Ahok. 

Biodata Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok 

• Nama Lengkap : Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M (Basuki Cahaya Purnama) 

• Nama Keren : Ahok 

• Tempat Lahir : Belitung Timur, Indonesia 

• Tanggal Lahir : 29 Juni 1966 

• Pekerjaan : Politikus 

• Jabatan : Gubernur DKI Jakarta ke-17 

• Agama : Kristen Protestan 

• Istri : Veronica Tan, S.T. 

• Almamater : Universitas Trisakti bergelar Insinyur, STIE Prasetiya Mulya 

mendapat gelar M.M 

• Situs Pribadi : ahok.org 

Penghargaan yang Diraih Oleh Ahok 

• 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia dari Majalah Tempo (2006) 

• Pin Emas dari Forum Demokrasi (Fordeka) (2006) 

• Tokoh Antikorupsi 2006 dari Koalisi Kebersamaan Tiga Pilar Kemitraan (2007) 

• Bung Hatta Anti-Corruption Award (2013) 

Riwayat Pendidikan 

• SD Negeri III Gantung, Belitung Timur (1977) 

• SMP Negeri I Gantung, Belitung Timur (1981) 

• SMAK III PSKD, Jakarta (1984) 

• Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral Universitas Trisakti (1989) 

• Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1994) 

Karir dan Politik 

• Direktur Eksekutif Center for Democracy and Transparency (CDT 3.1) 
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• Direktur PT Nurindra Ekapersada (1992-2005) 

• Staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan PT Simaxindo Primadaya (1994-

1995) 

• Membangun cikal bakal Kawasan Industri Air Kelik (1994) 

• DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (2004-

2005) 

• Bupati Kabupaten Belitung Timur (2005-2006) 

• DPR dari Partai Golkar (2009-2012) 

• Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta (2012 – 19 Nov 2014) 

• Gubernur Prov. DKI Jakarta (19 Nov 2014 – sekarang) 

 

2.2 DESKRIPSI UMUM PERJALANAN KASUS AHOK TERKAIT PENISTAAN 

AGAMA 

Perkembangan zaman saat ini semakin modern dan canggih, termasuk dalam bidang 

komunikasi yang lebih memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya tanpa 

mengenal batas waktu dan tempat. Penyebaran sebuah informasi pun sekarang sudah biasa dilakukan 

hitungan detik dan dinikmati oleh seluruh khalayak di seluruh penjuru dunia . Manusia memiliki 

kebutuhan akan informasi. Setiap harinya pasti ada informasi yang terbaru dan berbeda, dari hal inilah 

muncul media massa. Media massa berlomba-lomba untuk memberikan informasi kepada khalayak. 

 Media massa sebagai salah satu sarana komunikasi yang khalayaknya besar dan beragam , 

pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik media cetak (majalah , surat kabat , 

tabloid dan online ) maupun elektronik (radio, televisi dan lain-lain) semakin kompetitif berupaya 

menyajikan berbagai informasi yang menarik, actual dan terbaik guna meraih sebanyak mungkin 

khalayaknya. 

Isu isu kampanye terselubung atau yang sering disebut dengan black campaign. 

Berdasarkan definisi Pasal 1 ayat 26 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor10 tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud black campaign adalah suatu model 
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atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, 

mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang 

calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap 

lawan atau calon lainnya (Burton, 2008:78) 

Metode yang digunakan biasanya adalah menggunakan desas-desus dari mulut ke 

mulut. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, 

multimedia dan media massa. Black Campaign biasanya didasarkan pada fakta yang akurasi 

kebenarannya belum terbukti, yang disampaikan selain melalui orang juga bisa 

menggunakan selebaran, pamflet, bahkan melalui SMS. Fenomena ini tidak hanya terjadi 

pada satu calon saja. Tim pemenang calon masing-masing saling melempar pernyataan 

kotor mengenai pesaing, bahkan hingga memasuki ranah adu jotos resmi dengan 

berkampanye, dan juga melalui iklan penawaran konsep masing- masing calon (Burton, 

2008: 84). 

Terlepas dari penilaian baik dan buruk, black campaign dan segala kegiatan yang 

identik dengan ketidak tertiban pelaksanaan kampanye, merupakan fenomena yang sangat 

menarik untuk diteliti. Di negara manapun dan dalam bentuk apapun, black campaign dan 

ketidaktertiban senantiasa mewarnai proses penyelenggaraan pesta demokrasi.  

Masing – masing Tim sukses para calon berlomba – lomba untuk menarik perhatian 

pemilih agar memilh calon yang mereka usung, tim sukses juga  harus mengandalkan survey 

untuk menentukan strategi pemenangan kandidat. Untuk mengetahui bagaimana 

peta/sebaran dukungan dan preferensi pemilih terhadap kandidat berdasarkan aspek: 

wilayah, usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, afiliasi keagamaan dan organisasi sosial, 

serta tingkat sosial-ekonomi.Untuk mengetahui bagaimana tingkat popularitas kandidat di 

masyarakat, baik pada masa pra-kampanye maupun pada masa kampanye menjelang 
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pemilihan.  

Melalui survei tim sukses dapat mengemas pencitraan kandidat sesuai dengan ideal 

yang diharapkan pemilih dan dapat menggunakan media kampanye yang tepat. Untuk 

mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat sebagai bahan kampanye 

kandidat dan dapat menyusun program kampanye sesuai kehendak pemilih. Untuk 

mengetahui besaran peluang atau probabilitas menang kandidat dalam pilkada.  

 Namun ditengah isu kampanye yang sedang marak di berbagai media elektonik, 

cetak, maupun media sosial salah satu calon gubernur pilkada DKI dan juga gubernur 

petahana melakukan isu yang sangat kontroversial di dalam pidato pernyataannya di acara 

pertemuannya untuk meninjau program Pemberdayaan Budi Daya Kerapu di Kepulauan 

Seribu bersama Pemprov dan warga sekitar. Dalam sambutannya itu Gubernur Petahana diduga 

telah melakukan penistaan agama pada agama tertentu dengan membawa Surat Almaidah Ayat 51 

dalam pidato programnya yang pernyataan pidatonya dianggap menghina agama islam, 

pernyataan tersebut menjadi polemik hebat, khususnya di media sosial dan menjadi debat 

para Netizen. Hal tersebut bisa dipahami mengingat waktunya yang secara kebetulan dengan 

pemilihan pilkada gubernur di DKI Jakarta. Pilkada serentak 2017 sebenarnya diikuti oleh 

101 daerah. Tetapi, harus diakui bahwa gaungnya seolah tengelam di bawah gemuruh sosial 

yang mewarnai Pilgub DKI Jakarta. 

Entah di sengaja atau tidak sengaja dokumentasi berupa video Ahok dalam pidatonya 

tersebut diunggah oleh Pemprov DKI, selang berapa menit video tersebut sudah menyebar di 

semua akun media sosial, sosok Buni Yani seorang dosen di salah satu Unversitas di Jakarta 

menjadi orang yang berpengaruh dalam penyebaran video tersebut di media sosial lah, hingga 

akhirnya menjadi pemberitaan hangat dan Hard News di semua media TV maupun Cetak dan 

Media Sosial, sehingga menjadi kontroversi hingga sekarang ini 

Berikut transkip point pidato Ahok saat menggelar kunjungan kerja ke Kepulauan Seribua, Jakarta 
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"Jadi enggak usah pikiran 'Ah nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'. Enggak, 

saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu 

enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-

orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya 

takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. 

Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa 

pilih Ahok, enggak suka sama Ahok nih," demikian petikan ucapan Ahok saat itu 

 

Pro kontra muncul setelah video tersebut tersebar dimana – mana, banyak yang beranggapan 

bahwasannya kata tersebut mencederai umat agama tertentu yaitu umat islam, gerakan besar dimana 

mana menuntut calon gubernur tersebut di penjara karena kasus penodaan agama, dalam beberapa 

kesempatan ketika di wawancarai gubernur ahok juga sudah meminta maaf kepada masyarakat 

Melalui akun Instagramnya, hari Kamis (06/10), Ahok menulis, "Saat ini banyak beredar 

pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Al Quran surat Al 

Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu." 

"Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video 

yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong. Saya tidak berniat melecehkan ayat 

suci Alquran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Alquran, Alkitab, 

maupun kitab lainnya," tambahnya.  

Karena proses hukum berjalan, apalagi ahok dilaporkan oleh berbagai elemen 

masyarakat maupun ormas dengan membawa bukti transkip video yang diunggah sehingga 

akhirna polisi menetapkan ahok sebagai tersangka dengan kasus penistaan agama dan Ahok 

dilaporkan berdasarkan Pasal 156 a KUHP Jo pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang 

Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Apalagi MUI juga mengeluarkan fatwa keras bahwa 

ahok melalukan penistaan agama melalui surat almaidah ayat 51 yang seharusnya ayat suci 

tidak bisa di jadikan bahan pembicaraan dalam agenda politik maupun lainnya apalagi ahok 

berasal dari non muslim.  

Dilain pihak sebuah gerakan Media Sosial merebak di mana mana, mereka menuntut 

kasus ahok supaya terbuka dan transparan dan akan mengawal kasus tersebut sampai ahok di 
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penjara, dari mulai gerakan 411 dimana semua elemen organisasi, ormas ataupun individu 

berkumpul dan long march dari masjid istiqlal menuju ke istana negara, tidak tanggung 

tanggung gerakan tuntut ahok tersebut menjadi viral dimana – mana.  

Akhirnya tepat 20 november ahok di tetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri 

dengan dugaan kasus ITE dan penistaan agama, banyak juga yang senang dan banyak juga 

yang kecewa apalagi banyak bilang bahwasannya kasus ini ada kaitannya dengan pemilihan 

umum pilkada DKI jakarta 2017, pertemuan pun dilakukan dari para pengusung calon 

tersebut, hingga akhirnya presiden pun ikut berkomentar menggenai kasus tersebut, dalam 

beberapa pernyataan nya presiden tidak akan mengintervensi kasus ini dan akan 

menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian dan masyarakat dihimbau mengawal dan 

bersabar. Namun gerakan ke 2 timbul lagi di media sosial yaitu gerakan 212 yang akhirnya di 

beri tema gerakan sholat jumat berjamaah di monas, tak tanggung – tanggung 7 juta orang 

menghadiri acara tersebut dan kembali menjadi perbincaan hangat hingga keluar negeri. 

Sampai sekarang kasus ahok pun masih berguli, sampai akhirnya pihak kepolisian 

melaporkan berkasnya kepada kejaksaan tinggi negeri jakarta, dan sidang ahok pertama pun 

dimulai sampai saat ini.  

Ibnu Hamad Mengemukakan dalam buku Aksi Bela islam 212 (Syahputra, 2017:21) 

Pada 2010, seorang pendeta di Temanggung, bernama Antonius Richmond Bawengan 

membuat umat Islam terusik ketia ia menyebarkan pamflet dan buku anti Bunda Maria yang 

di dalamnya dikutip ayat Al-Quran. Ia divonis 5 tahun penjara. Umat Islam terusik dengan 

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang merupakan metamorfosis dari ajaran Al-Qiyadah al-

Islamiyah pimpinan Musaddeq yang dilarang sejak 2007. Gafatar menganggap Musaddeq 

sebagai juru selamat setelah Nabi Muhammad Saw. Gafatar tidak mewajibkan pengikutnya 

menjalankan ibadah agama Islam sebenarnya. 

 Syamsuriati alias Lia Eden mengusik umat Islam pada awal 2000-an. Lia mengaku 
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sebagai pemimpin ajaran Tahta Suci Kerajaan Tuhan. Dia menyerukan penghapusan seluruh 

agama. Lia akhirnya dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan pada 2006. Lia kembali 

mengulangi perbuatannya, dan pada Juni 2009 ia kembali divonis penjara 2,5 tahun. 

Arswendo Atmowiloto divonis 4 tahun penjara pada 1990. Selaku pemimpin redaksi Tabloid 

Monitor,Arswendo menampilkan hasil jajak pendapat tentang tokoh idola para pembaca yang 

menempatkan Nabi Muhammad berada di urutan 11 di bawah posisi Arswendo sendiri yang 

berada di urutan ke-10. Ketika itu Soeharto selaku presiden dinyatakan sebagai tokoh paling 

diidolakan.  

 Ingatan kita juga menerawang ke 1968. Penerbitan cerita pendek Langit Makin 

Mendung karya Ki Panji Kusmin pada majalah Sastra pimpinan HB Jassin menimbulkan 

reaksi keras dari umat Islam karena membuat penggambaran Allah, Nabi Muhammad dan 

Jibril. Kantor majalah itu diserang massa. Sekalipun HB Jassin telah meminta maaf, ia tetap 

diadili dan dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun  

 Pertanyaannya, mengapa umat Islam selalu bereaksi secara signifikan setiap terjadi 

aksi penistaan terhadap sendi – sendi ajaran Islam? Tak terkecuali kasus – kasus itu di luar 

negeri sekalipun seperti penerbitan karikatur Nabi Muhammad pada Jyllands Posten di 

Denmark, atau Ayat – Ayat Setan karya Salman Rushdie? 

Dalam hal ini peneliti mengambil kutipan transkrip Full pidato Ahok di portal berita 

online yakni Detik.com yang muncul di tanggal 7 oktober 2016 

https://news.detik.com/berita/3315258/ini-video-utuh-ahok-pidato-singgung-surat-al-maidah-

51-yang-jadi-polemik.Mengenai transkrip pernyataan pidato Basuki Tjahaja Purnama terkait 

pidatonya mengenai Surat Almaidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu. Alesan peneliti 

mengambil transkrip pidato melaui media online detik.com peneliti akan menggambarkan 

sedikit tentang profil media online itu sedikit yakni 

https://news.detik.com/berita/3315258/ini-video-utuh-ahok-pidato-singgung-surat-al-maidah-51-yang-jadi-polemik
https://news.detik.com/berita/3315258/ini-video-utuh-ahok-pidato-singgung-surat-al-maidah-51-yang-jadi-polemik
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Detikcom ialah sebuah portal web yang berisi berita aktual dan artikel dalam jaringan 

di Indonesia. Detikcom merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda 

dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, detikcom hanya mempunyai edisi daring 

dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun begitu, detikcom merupakan 

yang terdepan dalam hal berita-berita baru (breaking news). Sejak tanggal 3 Agustus 2011, 

DetikCom menjadi bagian dari trans corpora. 

DETIK adalah salah satu pelopor media massa yang menggunakan basis internet 

sebagai alat pemberitaannya. Di awal kemunculannya, media ini dianggap cukup berani 

melakukan inovasi. Sebab, ketika muncul di tahun 1999, teknologi internet masih menjadi 

sesuatu yang dianggap langka dan mahal. Sehingga, banyak yang memprediksikan bahwa 

media ini tidak akan mampu bertahan lama dan mati seperti kelahiran sebelumnya. 

Kisah awal media Detik ini menjadikan internet sebagai basis pemberitaan, berawal 

dari kisah pahit yang dialaminya. Ketika pada masa Orde Baru, media ini muncul dalam 

format sebagai majalah mingguan yang mengupas masalah politik sebagai pokok bahasan. 

Namun, kekuatan Orde Baru yang sangat ketat mengawasi pemberitaan media massa, 

memaksa majalah tersebut menyudahi kiprahnya untuk terbit dalam format majalah. 

Akibatnya, nama detik..com pun berulang kali terpilih sebagai top brand untuk 

kategori media massa online atas survey yang dilakukan berbagai lembaga penelitian. Hal ini 

karena posisi detik..com, sebagai media online pertama yang muncul di Indonesia. Oleh 

karena itu mengapa peneliti mengambil kutipan transkrip pidato penyataan ahokmelalui 

Detikcom  karena: 

1. Informasi yang cepat dalam menyampaikan informasi yang didapat dari masyarakat. 

Dalam hal ini update informasi dilakukan selama 24 jam. 

2. Berita yang dimuat, dapat dipertanggung jawabkan asal usul beritanya maupun 

narasumbernya 
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3. Berita yang dimuat cukup akurat, tidak memihak dalam pemberitaannya 

.4. Memegang teguh kode Etik Jurnalistik baik Independesi, Keakuratan, dan Berimbang 

dalam penyajian beritannya 

5. Memungkinkan interaksi pembaca melalui fasilitas forum pembaca. Sehingga masing-

masing pembaca bisa saling berdiskusi atas sebuah topik. 

6. Didukung oleh wartawan wartawan yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi sehingga 

mampu menyuguhkan berita yang bermutu. 

 

2.4 Analisis Data Penelitian Transkrip Full Pidato Ahok 

Analisis pembingkaian ini didapat melalui situs media online. Detik.com yang muncul 

di tanggal 7 oktober 2016  Mengenai transkrip pernyataan pidato Basuki Tjahaja Purnama 

terkait pidatonya mengenai Surat Almaidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu yang .Adapun 

penyajiannya diurutkan sesuai dengan urutan waktu (kronologis) Pada penelitian ini, peneliti 

menganalisis data dengan menggunakan analisis framing dengan pendekatan William A. 

Gamson. Berikut Transkrip lengkap pembicaraan Ahok di Kepulauan Seribu : 

Gubernur DKI: Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh bapak ibu. 

Hadirin: (menjawab) 

Gubernur DKI  

Jadi, yang saya hormati, anggota DPR RI, Pemprov  DKI, anggota DPRD DKI, 

ada pak bupati, tentu juga kepala dinas, kepala Biro, bapak-bapak dari kelautan 

perikanan ya? tentu, semua tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, tidak bisa saya 

sebut satu persatu. Sekali lagi selamat pagi semua. (hadirin menjawab) 

Saya, kalau ke pulau seribu, saya bilang saya pasti ingat kampung saya. (tepuk tangan 

hadirin).  

Waktu saya turun, saya lihat pak lurah, saya panggil pak kades, karena tahunya 

kades. nah, saya waktu jadi bupati, saya memimpikan itu . budidaya. karena sekarang 

manusia ini makin lama, makin banyak. kita daratan gak cukup buat piara makan 

manusia. bapak ibu yang kerja nelayan, yang jadi nelayan, tidak mungkin kita terus 

melakukan proses penangkapan ikan juga. gak ada cerita itu. seluruh dunia sudah 

berbicara budidaya.  

Saya ingat kemarin di psikotes, saya ingat gambar laut, Saya bilang ini ada 

kekayaan yang kita lupakan, saya dulu di Belitung gak ada org yg terlihat, jauh 

jaraknya, ini jaraknya ke Jakarta begitu Deket. Orang kan suka gitu ya,“Kemana saja 

saya ditugaskan saya mau, asal masih bisa liat Monas, kira2 gitu. (Maksudnya kerja di 

kantor yg mahal gitu lho ya) 
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Kalau kita dulu kerja waktu sekolah lulus itu kan begitu bilangnya, “Saya bersedia pak 

ditempatkan kerja dimana saja, asal masih bisa liat Monas ya”Lha kalau di Papua kn 

repot saya pak, ini sekarang bayangkan orang pulau seribu bisa dekat ke Jakarta. 

Saya dulu punya teman kerja di pulau. Pulau Belitung kan ada pulau kecil kecil 

lagi. Dia punya tanaman pisang Ambon, pisang raja, pisang kepok itu sampai busuk. 

Sampai dia berbulan bulan tidak makan nasi, kenapa?Sayang itu pisang, dia makan 

pisang sama ikan selama kerja disana kenapa? Karena pisangnya tidak mungkin 

Carter kapal untuk dibawa ke Jakarta jual.Nah sekarang orang pulau seribu kita 

November akan datang kapal lagi yang besar seperti yang sekarang punya ini. (Kapal 

apa itu?) Sabuk Nusantara ya. 

November akan masuk lagi. Saya pengen tiap pagi dari Jakarta ke pulau seribu, 

dari pulau seribu ke Jakarta. Jadi ada 2 ini bawa barang semua murah. 1 ton aja cuma 

5rb, jadi 5 rupiah perkilo kalau bawa barang.Jadi bapak ibu ada hasil apapun bisa 

kerja dengan baik, tanaman apapun bisa, mau tanaman daun kelor bisa.Saya juga, 

saya juga lagi “ngbrol kata syahmuni tadi” Saya bilang pulau ini pengalaman saya di 

Belitung. Kalau pulau terpencil terisolasi boleh piara ayam, boleh piara telur, itu perda 

nya salah tuh saya bilang aturan nya itu, piara ayam jarang kena sampah kalau di 

pulau.Dan pengalaman kami telur yang di, ayam yang di lepas di pulau ini diliat ayam 

kampung, biasanya itu baik.Nah! Kita mesti masuk ke situ.  

Nah sama kaya budidaya, tapi kita ada aturan main. Saya bilang sama pak 

Adnan Januari. Saya orangnya sederhana saja.Sebenernya begini kalau bapak ibu gak 

mau kerja , out aja udah keluar aja udah!“Lalu kalau saya gak makan gimana 

pak?”Gw pelihara lu 3× sehari lu rebahan tapi gw kurung di panti. (Warga tertawa)“ 

Kita lagi bangun di cianyir tanggerang” 

Jadi ngaku ngaku kerja gak bisa makan?Sini anak lu saya sekolahinTerus saya mau 

ngapain? Kurung aja lu gw kasih makan 3×. (Warga tertawa kembali) Tapi yang mau 

kerja harus. Kita juga tidak ingin perkelompok bagi rata untuk mulai awal saya juga 

minta dirubah sistemnya, karena banyak orang kalau perkelompok.Saya pengalaman 

jadi bupati.“Bagi sapi perkelompok jadi rendah”Bagi perahu nelayan perkelompok gak 

semua nelayan. Jadi lama lama males. Hancur tuh kapal bagus bagus gede gede bapak 

ibu 

Bapak ibu nelayan saya tau persis saya di Belitung ni main, namanya bantuan 

kapal dari pusat, udah dikorupsi kadang2, kayunya jelek, luasnya jelek, betul gak pak? 

( Betul!!!!, Teriak warga pulau seribu) Udah kacau, saya ngerti betul makanya saya 

menentang itu. 

Sama kaya beras raskin, tahun ini saya mencoba beras raskinnya, ” beras raskinnya 

dari ibu itu ya?” ( “Ya” jwb salah satu hadirin)Saya gak mau lagi pemerintah subsidi 7 

ribu perkilo, lalu katanya yang beras raskin itu dibeli seribu empat ratus delapan ratus. 

Berasnya kadang jelek lagi Gak mau, saya udah bilang sama pak Jokowi kita minta 

mentahnya saja, betul gak? (Betul!!!!, Jawab warga) 

Saya selalu tegaskan ama bapak ibu juga jangan juga terpengaruh. (“Ini urusan 

dengan Pilkada ya) saya mau ingatkan “kalau ada yang lebih baik dari saya, kerja yg 

bener dari saya, lebih jujur dari saya, bapak ibu jangan pilih saya. Berarti kalau pilih 

saya bapak ibu bodo.Masa punya duit beli motor Jepang, beli motor cinaa? Mau gak? 

Harganya sama beli motor Jepang atau Cina gw tanya? Motor Jepang dong. Jadi kalau 

ada yang lebih bagus lebih baik dari saya jangan pilih saya jadi gubernur. Bapak ibu 

pilih dia. Semuanya jelas gitu lho, tapi orang yang berpengalaman cuma jual obat 

bapak pilih ya bodoh juga berarti. Beli kucing dalam karung juga gitu lho ya, tukang 

jual obat banyak!, Jual kecap selalu kecap No 1, betul gak? 
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Kampanye sama. Kalau saya , saya gak pernah jual kecap saya No 1, silakan 

tandingKalau ada yang lebih baik dari saya lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya 

bapak ibu, 

Sangat Fair! Dan program tambak ini jalan gak? Oh jalan!. 

Nanti mulai berkelompok, kita bentukan koperasi, tapi koperasi bukan kepala 

Untung duluan, gak ada!Jadi koperasi kita harus dari pertemanan tadi, bapak ibu 

seleksi anggota yg jujur yg baik, kalau yg gak jujur gak baik yang produksi tambaknya 

buang! Gak usah diajak, gak usah takut dia kelaparan. Percaya sama saya orang males 

itu jarang yang mati kelaparan tau gak? Karena dia gak malu terus dia minta makan, 

jd gak usah pusingin ornong-omong yang kaya gitu. Nah lalu koperasi ini 20% dari 

kami nanti keuntungan tadi akan kami bagikan ke koperasi, kami gak ambil uang, ini 

sekarang gak bisa, karena kami gak tau ini siapa, jadi bentuk koperasi dulu KUD tuh 

langsung! (Kepala Untung Duluan) (warga tertawa)  

Pulau seribu gak ada tempat yg lebih nyaman lagi, dekat ibukota, satu jam saja, 

udah setengah jam saja deket laut, yang bagus margin pasti jauh, jadi saya harap 

bapak ibu manfaatkan kesempatan ini.Kita soal pelihara ayam tentunya dipikirkan 

isolasi karena kita cukup makanan banyak, tiap hari orang lahir itu banyak. Yang lahir 

sama yang mati lebih banyak lahir. Nah kacau gak? Kalau ditimbang naga apa-apa. 

Apalagi sekarang untuk Jakarta ini orang Jakarta begitu dia lahir, orang pulau seribu 

dia lahir, dia bisa hidup rata-rata 76 tahun, orang kalau di Jakarta Selatan 79 

tahun.Jadi sekarang index pembangunan manusia kita tinggi sekali.Jadi index 

pembangunan manusia tuh ada hitunganBerapa lama dia sekolah? sedangkan Jakarta 

rata-rata sekolah 10 tahun, dulu Jogja lebih bagus, dulu orang Jogja sekolahnya paling 

lama, gak putus.Sekarang orang Jakarta 10 tahun orang Jogja, cuma 9 tahun, rata2 

sekolah.Jangan salah lho!, Kalau guru guru Jogja bagus gak? Bagus! 

Jakarta kalah, kalau guru Jogja tu baik, Ibu-ibu berani tuh naik kapal ke luar ke Pasar 

Jaya atau disini bisa ditemukan agen pasar jaya. Kami mau buka pasar ini kita punya 

perkirakan bisa juga sama antar ke pulau terdekat akan kami titip lewat kapal sabuk 

Nusantara tadi untuk dijual, 

Jadi bapak ibu pilih jalan2 juga gampang orang naik bus atau kapalnya juga 

murah kok, langsung bawa pisang satu tandang, naik bus semua bisa beli di pasar yang 

kami sediakan, balik bisa jadi uang sehingga bapak ibu akan mulai rajin tanam cabe, 

Pulau kalau tanam cabe bagus sekali lho kalau di pasir ya Kan? Ini mesti siapin 

misalnya Pake apa kek. pake plastik. Pokoknya yang mau kerja saya mau kerja sama 

ngga apa-apa, Tinggal lapor, SMS kami, udahlah aku paling seneng berentiin PNS 

nakal karena gaji PNS DKI ini terlalu mahal bos, yang paling rendah aja dapat 13 juta 

sebulan. Ini kalau diberentiin lumayan! Berentiin seribu orang, 13 milyar sebulan! 

 

Kalo tiga belas milyar sebulan dibikinin tambak, (hadirin tepuk tangan) wah, 

sampai bingung nyari orang. bener  pak bupati. saya aja juga ngancam pak bupati. 

kalo bupati kerja gak bener nih, gue mau bubarin bupati di Belitung, eh, di pulau 

Seribu. Gue jadiin camat aja di sini. ngapain piara bupati gak ada guna, ya gak? 

(hadirin bersorak “betul” dan tepuk tangan) gue mau bubarin. jadi pulau Seribu kita 

minta, tapi DPR, ubah undang-undangnya. DKI Jakarta tidak ada kabupaten pulau 

Seribu. orang cuma dua puluh ribu kurang lebih, ngapain diurusin orang gak gitu 

banyak. ngabisin ratusan milyar. mendingan semua gue kirimin duit mentahnya ke 

orang pulau Seribu. daripada urusan  pejabat.  

ini pikiran-pikiran dagang aja, saya nih orang dagang, saya pikir dagang aja. 

sekarang anggaran berapa pulau Seribu? empat ratus M? satu trilyun? empat ratus M. 

empat ratus milyar setahun. Orang pulau Seribu cuma dua puluh ribuan ya? dua puluh 
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empat ribu. kalo gue bagi sepuluh juta, dua ratus empat puluh m. ya lah setahun gue 

kasih dua puluh juta satu orang, wa lu makmur semua luh. bubarin kabupatennya. 

(hadirin tertawa) tapi gak beneran lo. kita bernegara, cuma kalo dia macam-macam, 

gue lakuin nih. (hadirin tertawa) nah ini jadi kita saling jaga. jadi bapak ibu juga gak 

usah kuatir.  

Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalo saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya 

berhentinya oktober 2017. Jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak 

ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi 

saya ingin ceritanya bapak ibu semangat, gak usah pikiran, ah, nanti kalo gak kepilih, 

pasti, Ahok programnya bubar. gak, saya sampai oktober 2017.  

Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak 

bisa pilih saya, ya dibohongin pake surat Al Maidah Surat 51 macam-macam gitu lho. 

itu hak bapak ibu. ya. jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya 

takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. Karena ini kan panggilan pribadi 

bapak ibu. Program ini jalan saja, ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam 

nuraninya gak bisa pilih Ahok. gak suka ama Ahok. tapi programnya, gue kalo terima, 

gue gak enak dong ama dia, gue utang budi. jangan. kalo bapak ibu punya perasaan 

gak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena Struk. (hadirin tertawa) jadi nga papa. Ini 

semua adalah hak bapak ibu sebagai warga DKI. kebetulan saya gubernur mempunyai 

program ini. jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa. 

ya, saya kira itu. kalo yang benci sama saya, jangan emosi, terus dicolok, waktu 

pemilihan, colok foto saya. wah, jadi kepilih lagi saya. (hadirin tertawa) jadi kalau 

benci sama saya, coloknya musti berkali-kali baru batal. TApi kalo cuma sekali, eh 

kepilih lagi lu gua. saya kira itu, jadi silahkan kalo mau tanya, terima kasih. 

Moderator 

Terima kasih pak gubernur. silahkan, dari bapak ibu atau rekan-rekan, mungkin ada 

yang mau tanya 

 

2.5 Analisis framing Gamson and Modgliani Transkrip Pidato Ahok  

Analisis pembingkaian yang dilakukan peneliti menggunakan perangkat framing 

analisis William A.Gamson dan Modligiani yaitu Framing Devices (Perangkat Framing) 

unsur analisisnya adalah Methapors, Catchphrases, Exemplaar, Depiction,dan Visual 

Images. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran) unsur analisisnya adalah Roots, Appeals to 

Principle dan Consequences. Dalam hal  Peneliti menganalisis 2 traskrip pernyataan ahok 

terkait isu penistaan agama di Kepulauan Seribu   

Analisis Artikel 1 

  Pidato Ahok Terkait Isu Penistaan Agama Di Kepuluaan Seribu 

 Sumber : Video Pemprov DKI  

 Transkrip Full Pidato Ahok 
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Tabel 1 Analisis Framing William A.Gamson dan Modligiani 

Framing Devices 

( Perangkat Framing)  

Reasoning Devices  

( Perangkat Penalaran) 

Methapors  

• Saya, kalau ke pulau seribu, 

saya bilang saya pasti ingat 

kampung saya. ( 

• Kalo tiga belas milyar sebulan 

dibikinin tambak, bapak ibu 

mau ( tepuk tangan hadirin) 

• Kalau gue bagi sepuluh juta, 

dua ratus empat puluh m. ya lah 

setahun gue kasih dua puluh 

juta satu orang, wah elu 

makmur semua luh 

• Bapak ibu masih sempat panen 

sama saya. sekalipun saya tidak 

terpilih jadi gubernur. jadi saya 

ingin ceritanya bapak ibu 

semangat. jadi gak usah 

pikiran, ah, nanti kalo gak 

kepilih, pasti, Ahok programnya 

bubar 

 

Roots  

AHOK memberikan penyuluhan dan 

motivasi kepada warga kepulauan 

seribu tentang Budidaya keramba dilaut 
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Catchphrases 

Penyuluhan Program Budidaya 

Keramba. Di Kepulauan Seribu 

Appeals to principle  

AHOK yakin jika program Budidaya 

tambak ini bisa berjalan dengan lancar 

asalkan masyarakat ikut andil dalam 

menjalankan program ini semestinya 

Exemplaar   

Semenjak AHOK mengisi jabatan  

Gubernur DKI , hingga saat ini, para 

pejabat dan oknum-oknum tidak berani 

nakal apalagi korupsi dan  belum ada 

isu yang berhasil menghabat dia meraih 

ambisi politiknya 

Consequences 

Dalam pidato kunjungannya di 

kepulauan sribu ahok mengaku tetap 

berkonsentrasi kerja, siap melawan 

korupsi, mengawasi pogram ini dan 

tidak terpancing isu-isu panas tersebut 

apalagi terkait dengan pilkada   

Depiction  

• Cukup buat piara makan 

manusia 

• Saya aja juga ngancam pak 

bupati. kalo bupati kerja gak 

bener nih, gue mau bubarin 

bupati di Belitung, eh, di pulau 

Seribu. 

• Mendingan semua gue kirimin 

duit mentahnya ke orang pulau 

Seribu. daripada urusan — 

pejabat. 

Visual Images 
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Medium Shoot yang di ambil 

memperlihatkan Ahok beserta jajaran 

dan pemprov setempat sedang 

memberikan pidato kepada mayarakat 

kepulauan seribu 

 

Berdasarkan artikel yang sudah di analisis melalui Model Gamson dan Modligiani dalam 

perangkat: 

1. Framing Devices yang meliputi:  

A) Metaphors: 

Setelah peneliti melakukan analisis, ada beberapa pernyataan dalam pidatonya 

Ahok antara lain 

• Saya, kalau ke pulau seribu, saya bilang saya pasti ingat kampung saya. Maksudnya 

adalah Beliau menyatakan pulau seribu sama dengan kampung saya karena pulau 

belitung dengan wilayah yang kecil dan penduduk yang tidak banyak tapi punya 

sumber daya alam yang sangat melimpah makanya eliau melakukan pernyataan itu 

• Kalau gue bagi sepuluh juta, dua ratus empat puluh m. ya lah setahun gue kasih dua 

puluh juta satu orang, wah elu makmur semua luh. Pernyataan ini maksudnya adalah 

anggaran yang besar belum tentu tepat sasaran, apalagi anggaran itu sangat rentan 

sekali untuk dijadiin korupsi, jadi lebih baik anggaran sesuai dengan kebutuhan yang 
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dibutuhkan bisa tepat dan program kerjanya tetap berjalan 

• Bapak ibu masih sempat panen sama saya. sekalipun saya tidak terpilih jadi 

gubernur. jadi saya ingin ceritanya bapak ibu semangat. jadi gak usah pikiran, ah, 

nanti kalo gak kepilih, pasti, Ahok programnya bubar. Maksud pernyataan Ahok 

adalah seandainya dia kalah dalam pilkada DKI nanti, masyarakat sekitar jangan 

takut dan berfikir kalau nanti programnya tidak berjalan atau tersendat, beliau juga 

tetap memberikan motivasi dan semangat untuk tetap berkerja demi kelansungan 

hidup warga sekitar kepulauan seribu 

 

B) Catchphrases: 

• Penyuluhan Program Budidaya Keramba. Di Kepulauan Seribu inilah yang 

menjadi slogan atau menjadi pokok permasalahan kasus dalam artikel ini yang 

akhirnya menimbukan kontroversi yang luar biasa dan menjadi perbincangan 

hangat di media cetak, online atau elektronik 

C) Exemplar: 

Dalam artikel ini dijelaskan kalimat Menurut Ahok, dia berusaha menjadi 

jembatan aspirasi warga khususnya warga kepulauan seribu. Oleh karena itu 

Ahok dalam kunjungannya tidak hanya memberikan penyuluhan namun 

motivasi agar masyarakat kepulaan seribu selalu inovatif dan jangan takut 

mengenai hal-hal yang menggangu aktivitas maupun perekenomian 

masyarakat sekitar, Ahok juga berpesan jika ada pejabat dan oknum yang 

nakal silahkan lapor dan pasti saya pecat jika terbukti bersalah. Kalimat dalam 

artikel ini menjadi perbandingan ketika dia masih menjabat Bupati Belitung 

dengan Jabatan Gubernur DKI, karena di Belitung lingkupnya dan 

permasalahan sangan kecil dibandingkan sekarang saat menjabat Guberur DKI 
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jakarta 

D) Depiction 

 Dalam artikel ini adalah terdapat dalam kalimat: 

•  Kita daratan nga cukup buat piara makan manusia 

Dalam kata ini maksudnya adalah karena seiring bertambahnya penduduk 

manusia  yang banyak, sedangkan konsumsi manusia akan sumber alam laut 

meningkat para nelayan diharapkan semakin giat dan rajin dalam 

melaksanakan perkejaan yakni menangkap ikan 

• Saya aja juga ngancam pak bupati. kalo bupati kerja gak bener nih, gue mau bubarin 

bupati di Belitung, eh, di pulau Seribu. 

Dalam pernyataan ini Ahok bermaksud agar pra pejabat daerah harus bekerja 

secara profesional dan sesuai prosedur yang telah di tetapkan, karena banyak 

para pejabat daerah yang memperkaya dirinya sendiri akhirnya timbulah 

korupsi, oleh kaeran itu Ahok akan memecat jika ada pejabat yang menyalah 

gunakan jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi 

• Mendingan semua gue kirimin duit mentahnya ke orang pulau Seribu. daripada 

urusan  pejabat.  

Sama halnya dengan pernyataan sebelumnya ahok merupakan tipikal orang 

yang tegas, karena lingkupnya ahomk dengan para pejabat daerah manapun 

jadi dia sedikit tahu bagaiman lingkungan pejabat yang bersih maupun kotor, 

sehingga kadangdia lebih percaya jika nanti di beri bantuan mendingan 

langsung ke masyarakat tanpa melalui pejabat sekitar 

• Jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka 

Pernyataan ini juga bagian yang menimbukan kontroversi setelah kalimat dibohongi 

menggunakan surat almaidah ayat 51, dengan kata lain ahok menyatakan jika nanti 
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ahok terpilih menjadi gubernur DKI masyarat muslim khususnya akan masuk neraka 

karena sudah ada arti terjemahan dari surat almaidah ayat 51, jadi ahok berfikir 

jangan sampai surat almaidah ayat 51 ini menjadi dasar agar orang tidak memilih 

dia terutama orang yang beragama islam 

• Kalo bapak ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena stroke 

Disini ahok kembali menegaskan adanya rasa kekhawatiran jika dia tidak terpilih 

nanti, dia mengatakan kepada warga sekitar kepulauan seribu jangan karena 

programnya sudah berjalan tapi tidak memilih dia sehingga bapak ibu bingung 

menentukan sikapnya, oleh karena ttu keluarlah kalimat nanti mati pelan-pelan 

terkena serangan penyakit stroke jika para masyarakat sekitar bingung untuk 

menentukan pilihan 

  E) Visual Image 

Dalam artikel ini menjelaskan bahwa mimic muka Basuki Tjahaja 

Purnama terlihat serius dan ada rasa kekhawatiran jika dia nanti tidak terpilih 

kembali menjadi gubernur DKI 2017 

2. Reasoning Device: 

A) Roots:  

Kunjungan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya  Purnama alias  Ahok pada tanggal 27 

September 2016 ke Kepuluan Seribu dalam rangka sosialisasi program pengembangan 

perikanan untuk peningkatkan taraf hidup. Dalam kunjungan tersebut Ahok banyak bercerita 

mengenai pengalamannya dalam hal membuat program, ahok juga memberikan semangat dan 

motivasi kepada warga kepulauan seribu agar selalu inovatif dan jangan bermalas-malasan 

 B) Appeals to principle: 

Dalam artikel ini menjelaskan ahok sangat yakin dengan apa yang telah dia 

programkan kepada masyarakat sekitar Kepulauan Seribu, menurut ahok asla 
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ada kemauan pasti ada jalan, jangn pernah menyerah. Oleh karena itu ahok 

bercerita mengenai pengalamannya agar masyarakat sekitar kepulauan seribu 

terbuka pikirannya dan jangan mengandalkan pemerintah pusat tapi lebih pada 

bagaimana masyarakat kepulauan seribu mengelola sendiri kehidupannya 

C) Consequences: 

Ahok kembali menyebutkan dalam transkrip pidatonya akan terus bekerja 

sesuai dengan kemampuannya, ahok dengan tegas akan melawan korupsi jika 

ada pejabat atau oknum-oknum yng nakal yang menghambat program ini, dia 

akan selalu mengawasi program ini hingga masyarakat kepulauan seribu bisa 

mandiri dan mengelola perekenomian sendiri melalui program yang telah 

beliau buat 

 

 Analisis Artikel 2 

  Pidato Ahok Terkait Isu Penistaan Agama Di Kepuluaan Seribu 

 Sumber : Video Pemprov DKI  

 Transkrip Pidato Ahok  

 

Tabel 1 Analisis Framing William A.Gamson dan Modligiani 

Framing Devices 

( Perangkat Framing)  

Reasoning Devices  

( Perangkat Penalaran) 

Methapors  

• Bapak ibu masih sempat panen 

sama saya. sekalipun saya tidak 

terpilih jadi gubernur. jadi saya 

ingin ceritanya bapak ibu 

Roots  

Almaidah Ayat 51 
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semangat. jadi gak usah 

pikiran, ah, nanti kalo gak 

kepilih, pasti, Ahok programnya 

bubar 

• jadi kalau benci sama saya, 

coloknya musti berkali-kali 

baru batal. tapi kalo cuma 

sekali, eh kepilih lagi lu gua 

 

Catchphrases 

• dibohongin pake surat Al 

Maidah surat 51 macam-

macam gitu lho. 

 

Appeals to principle  

Ibu bapak jangan mau dibohongi surat 

Almaidah Ayat 51 

Exemplaar   

Tidak ada 

Consequences 

Ibu bapak tetap pilih saya jangan mau 

dibohongi Surat Almaidah Ayat 51 

 

Depiction  

• Jadi kalo bapak ibu, perasaan, 

gak bisa pilih nih, karena saya 

takut masuk neraka 

• Kalo bapak ibu punya perasaan 

gak enak, nanti mati pelan-
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pelan lho kena stroke 

Visual Images 

 

Medium Shoot yang di ambil 

memperlihatkan Ahok beserta jajaran 

dan pemprov setempat sedang 

memberikan pidato kepada mayarakat 

kepulauan seribu 

 

Berdasarkan artikel yang sudah di analisis melalui Model Gamson dan Modligiani dalam 

perangkat: 

1. Framing Devices yang meliputi:  

A) Metaphors: 

Setelah peneliti melakukan analisis, ada beberapa pernyataan dalam pidatonya 

Ahok antara lain 

• jadi kalau benci sama saya, coloknya musti berkali-kali baru batal. tapi kalo cuma 

sekali, eh kepilih lagi lu gua. Dalam hal ini penyataan Ahok bermaksud jika ada 

warga yang tidak suka dengan Ahok baik masalah pribadi memaupun program kerja 

yang beliau jalankan, warga sekitarlebih baik melakukan golput atau mencoblos 

berkali-kali agar surat suara itu tidak sah, tapi kalo coblosnya satu kali bisa jadi 

beliau terpilih kembali untuk menjadi gubernur DKI periode 5 tahun mendatang 
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B) Catchphrases: 

• dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu lho pernyataan 

inilah yang menjadi slogan atau menjadi pokok permasalahan kasus dalam 

artikel ini yang akhirnya menimbukan kontroversi yang luar biasa dan menjadi 

perbincangan hangat di media cetak, online atau elektronik 

C) Exemplar: 

Setelah peneliti melakukan analisis, tidak terdapat unsur exemplar dalam 

artikel tersebut 

D) Depiction 

 Dalam artikel ini adalah terdapat dalam kalimat: 

•  Jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka 

Pernyataan ini juga bagian yang menimbukan kontroversi setelah kalimat dibohongi 

menggunakan surat almaidah ayat 51, dengan kata lain ahok menyatakan jika nanti 

ahok terpilih menjadi gubernur DKI masyarat muslim khususnya akan masuk neraka 

karena sudah ada arti terjemahan dari surat almaidah ayat 51, jadi ahok berfikir 

jangan sampai surat almaidah ayat 51 ini menjadi dasar agar orang tidak memilih 

dia terutama orang yang beragama islam 

• Kalo bapak ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena stroke 

Disini ahok kembali menegaskan adanya rasa kekhawatiran jika dia tidak terpilih 

nanti, dia mengatakan kepada warga sekitar kepulauan seribu jangan karena 

programnya sudah berjalan tapi tidak memilih dia sehingga bapak ibu bingung 

menentukan sikapnya, oleh karena ttu keluarlah kalimat nanti mati pelan-pelan 

terkena serangan penyakit stroke jika para masyarakat sekitar bingung untuk 

menentukan pilihan 

  E) Visual Image 



108  

Dalam artikel ini menjelaskan bahwa mimic muka Basuki Tjahaja 

Purnama terlihat serius dan ada rasa kekhawatiran jika dia nanti tidak terpilih 

kembali menjadi gubernur DKI 2017 

2. Reasoning Device: 

A) Roots:  

Pernyataan Surat Almaidah ayat 51 inilah yang akhirnya menjadi kontroversi 

trending topik dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat ketika seorang 

Ahok mengucapkan itu didalam sela-sela kunjungan kerja dipulau seribu. 

Dampaknya sangat luar biasa karena masyarakat menilai ucapan ahok itu telah 

menyinggung dan menciderai perasaan dan pedoman umat islam, dimana 

Ahok berasal dari agama yang bukan dari agama islam.  

B) Appeals to principle: 

Dalam artikel ini menjelaskan bahwa masyarakat sekitar Kepulauan Seribu 

karena waktu pemilihan Pilkada DKI semakin dekat jangan takut untuk 

memilih saya karena takut dengan dengan Surat Almaidah ayat 51, warga 

disana harus pintar dan cerdas jangan mau jika nanti ada isu agama untuk 

menjegal ahok karena bukan berasal dari pemimpin yang mayoritas muslim,  

C) Consequences: 

Ahok kembali menyebutkan jadi tetap pilih saya,jangan takut di bohongi Surat 

Almaidah ayat 51, karena ahok takut dan khawatir jika nanti tidak terpilih 

kembali menjadi Gubernur DKI periode 5 tahun mendatang, makana ahok 

mengucapkan jangan mau dibongi dengan Surat Almaidah Ayat 51 sengaja 

atau tidak disengaja ahok sudah melakukan manuver terlebih dahulu, agar 

masyarakat sekitar kepulauan seribu tetap memilih dia nantinya 

2.6 Pembahasan Penelitian 
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Dari analisis data yang peneliti peroleh mengenai forensik komunikasi pidato 

pernyatan penistaan agama peneliti akan membahas apakah bener kunjungan Basuki  Tjahaja 

Purnama (ahok) ke Kepulauan Seribu dalam rangka penyuluhan budidaya krapu sumber daya 

laut atau memang ada indikasi kampanye yang dilakukan beliau di sela-sela pidatonya 

tersebut.  

2.5.1 Pelayanan Publik 

Pembahasan pertama mengenai kunjungan pelayan publik yang wajib dilakukan 

setiap kepala daerah. Ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan adalah pelayanan. 

Kepuasan pelanggan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu 

maupun organisasi. Dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau 

organisasi yang memberikan pelayanan. 

Dalam konteks pelayanan publik menurut Moenir (Kurniawan 2005 : 7) Pelayanan 

publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu 

barang, jasa dan atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

yang terkait dengan kepentingan publik.  

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, melayani 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 

dalam Frederik Mote, 2008). Oleh karena itu birokrasi publik berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional.  

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah sebagai berikut : Pelayanan publik 

didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di 

museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan).  

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diketahui ciri pokok dari pelayanan adalah 



110  

serangkaian aktivitas dari interaksi yang melibatkan karyawan atau peralatan yang disediakan 

oleh instansi/ lembaga penyelenggara pelayanan dalam menyelesaikan masalah yang 

menerima pelayanan 

Jadi sesuai dengan teori pelayan publik diatas bahwasannya wajib kepada kepala 

daerah untuk melakukan kunjungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan 

hak hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan 

publik  

Ini juga terkait dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat atau hanya 

sekedar kunjungan untuk mengetahui apakah ada keluhan dari publik terhadap kinerja kerja 

dari para pejabat daerah tersebut, begitu pun terkait kunjungan ahok di kepulauan seribu yang 

memang semata-mata hnya untuk memberikan penyuluhan kepada warga sekitar ke 

Kepulauan seribu tentang budidaya ikan keramba dan manfaat tentang budidaya tersebut  

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, 

pelayanan umum (publik) merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Menurut Moenir (2002: 190-196), 

 bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu: 

2.5.1.1 Bentuk Pelayanan Publik 

A Pelayanan dengan lisan 

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan 

masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya 

memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai 
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fasilitas layanan yang tersedia. 

Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat- syarat yang 

harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu : 

1. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya. 

2. Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan lancar, 

singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

3. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 

4. Meski dalam keadaan sepi tidak berbincang dan bercanda dengan sesama 

pegawai, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas. 

B. Pelayanan melalui tulisan 

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan 

kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan suatu  informasi mengenai hal atau 

masalah yang sering terjadi. 

Pelayanan melalui tulisan terdiri dari dua macam, yaitu: 

1. Layanan yang berupa petunjuk, informasi dan sejenis yang ditujukan pada 

orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan 

dengan instansi atau lembaga 

2. Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 

pemberitahuan dan lain sebagainya. 

C. Pelayanan berbentuk perbuatan 

Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk 

perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan penjelasan secara lisan.  

Dari ketiga pelayanan yang dokutip oleh Moenir (2002: 190-196) bentuk pelayanan 

tiga macam tersebut Gubernur Ahok di sela-sela kunjungannya di kepulaua seribu dalam 
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rangka penyuluhan budidaya kerapu dan sumber daya alama laut telah memenuhi salah satu 

syaratnya yaitu dengan penyuluhan menggunkan lisan Mampu memberikan penjelasan apa-

apa saja yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi 

mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. Bertingkah laku sopan dan 

ramah tamah. 

Kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat 

mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat 

semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk 

mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin 

kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

 

2.5.2 Teori Retorika 

Sedangkan pembahasan berikutnya terkait dengan pidato yang disampaikan oleh ahok 

dalam menyampaikan pesannya apakah masyarakat kepulauan seribu sebagai kamunikan 

mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator ahok  

Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam hidup kita. Komunikasi 

yang bersifat ubiquitous atau ada di mana-mana dan tak terhindarkan membuat kita harus 

berkomunikasi. Menurut Littlejohn dan Foss (2005: 1), komunikasi merupakan salah satu 

aktivitas sehari-hari yang terkait dengan seluruh hidup manusia, yang mempengaruhi 

kehidupan manusia dengan pesan yang diberikan dengan segala kerumitannya, kekuatan, 

kemungkinan dan batasannya. Namun kenyataannya, komunikasi tidak hanya berhenti pada 

penyampaian pesan. 

Proses penyampaian pesan tidak berhenti pada tahapan pesan disampaikan kepada 
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audience. Namun tujuan yang lebih besar selain menyampaikan pesan tersebut adalah 

bagaimana audience melaksanakan isi pesan yang kita sampaikan. Di sinilah persuasi 

digunakan. Menurut Beeby,  Beeby & Ivy (2010: 400), Persuasi merupakan proses dari 

sebuah usaha untuk mengubah perilaku, menguatkan sebuah perilaku, kepercayaan, nilai atau 

sikap di dalam kehidupan sehari-hari. Persuasi di gunakan di banyak sisi kehidupan manusia. 

Di dalam teori Retorika Aristoteles sendiri terdapat ethos, logos dan pathos yang 

digunakan sebagai senjata dalam persuasi. Penulis melihat bahwa di dalam pidato debat, 

terdapat argumen- argumen yang berisikan logos, pathos dan ethos. Untuk itulah penulis 

ingin menganalisa anatomi argumen dan melihat logos, pathos, dan ethos yang ada di 

dalamnya 

Teori retorika adalah cara menggunakan seni berbahasa yang berpusat pada pemikiran 

mengenai retorika (gaya berbahasa/seni berbahasa), yang disebut oleh Aristoteles sebagai alat 

persuasi yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk 

khalayknya harus mempertimbangkan tiga bukti retoris yaitu logika (logos), emosi (pathos) 

dan etika/kredibilitas (ethos). Khalayak merupakan kunci dari persuasi yang efektif, dan 

silogisme retoris, yang memandang khalayak untuk menemukan sendiri informasi yang 

kurang lengkap dari suatu pidato, yang tidak seluruhnya didengar. Sehingga, dapat diambil 

kesimpulan bahwa teori retorika adalah teori yang yang memberikan petunjuk untuk 

menyusun sebuah presentasi atau pidato persuasive yang efektif dengan menggunakan alat-

alat persuasi yang tersedia. 

Dalam hal ini kunjungan yang dilakukan oleh ahok di kepulau seribu, ahok 

menyampaikan pesan dalam program kerjanya dengan gaya yang serius tapi dengan tata 

bahasa yang sehari-hari, sehingga kadang pesan yang disampaikan ahok di sela-sela 

pidatonya membuat masyarakat yang mendengarkan juga terlihat tertawa, ahok juga 

menyampaikan beberapa point dalam pidatonya diantaranya mengajak warga sekitar 
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khususnya nelayan untuk mengganti perkerjaan dengan cara merambah budidaya kerapu, lalu 

ahok juga menyinggung mengenai pendapat daerah sekitar, lalu juga menyinggung pejabat 

daerah yang sangat rawan dengan korupsi, dan disela sela pidatonya juga menyingung 

kampanye pilkada DKI apabila dia tidak terpilih maka programnya tetap berjalan, dan juga 

ahok mengucapkan sengaja atau tidak disengaja mengucap jangn takut dibohongi oleh surat 

almaidah ayat 51 inilah yang akhirnya menjadi isu dan kontroversi hangat dikalangan 

masyarakat. Dari pidato pernyataan diatas ternyataan yang beliau sampaikan sama halnya 

dengan kanon dari teori Retorik yaitu 

2.5.2.1 Kanon Retorika 

Kanon merupakan tuntunan atau prinsip-prinsip teori retorika yang harus diikuti oleh 

pembicara agar penyampaian gagasan atau pidato menjadi efektif, yaitu: 

1. Penemuan (invention), didefinisikan sebagai konstruksi atau penyusunan dari suatu 

argument yang relevan dengan tujuan dari suatu pidato. Dalam hal ini perlu adanya 

integrasi cara berfikir dengan argumen dalam pidato. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan logika dan bukti dalam pidato dapat membuat sebuah pidato menjadi 

lebih kuat dan persuasive.  

2. Pengaturan (arrangement), berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk 

mengorganisasikan gagasan atau pidato yang disampaikanya. Pidato secara umum 

harus mengikuti pendekatan yang terdiri atas tiga hal yaitu pengantar (introduction), 

batang tubuh (body), dan kesimpulan (conclusion). Pengantar merupakan bagian 

pembukaan dalam suatu pidato yang cukup menarik perhatian khalayak, menunjukkan 

hubungan topik dengan khalayak, dan memberikan pembahasan singkat mengenai 

tujuan pembicara. Batang tubuh merupakan bagian isi dari pidato yang mencakup 

argument, contoh dan detail penting untuk menyampaikan suatu pemikiran. Penutup  

atau epilog merupakan bagian kesimpulan isi pidato yang ditujukan untuk merangkum 
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poin-poin penting yang telah disampaikan pembicara dan untuk menggugah emosi 

khalayak. 

3 Gaya (style), merupakan kanon retorika yang mencakup penggunaan bahasa untuk 

menyampaikan ide-ide di dalam sebuah penyampaian  gagasan atau pidato. Dalam 

penggunaan bahasa harus menghindari glos (kata-kata yang sudah kuno dalam pidato), 

akan tetapi lebih dianjurkan menggunakan metafora (majas yang membantu untuk 

membuat hal yang tidak jelas menjadi lebih mudah dipahami). Penggunaan gaya 

memastikan bahwa suatu pidato dapat diingat ide-ide dari pembicara. 

4 Penyampaian (delivery), adalah kanon retorika yang merujuk pada presentasi nonverbal 

dari ide-ide pembicara. Penyampaian biasanya mencakup beberapa perilaku seperti 

kontak mata, tanda vokal, ejaan, kejelasan pengucapan, dialek, gerak tubuh, dan 

penampilan fisik. Penyampaian yang efektif mendukung kata-kata pembicara dan 

membantu mengurangi ketegangan pembicara. 

5 Ingatan (memory) adalah kanon retorika yang merujuk pada usaha-usaha pembicara 

untuk menyimpan informasi untuk sebuah pidato. Dengan ingatan, seseorang 

pembicara dapat mengetahui apa saja yang akan dikatakan dan kapan mengatakannya, 

meredakan ketegangan pembicara dan memungkinkan pembicara untuk merespons hal-

hal yang tidak terduga. 

Pembahasan berikutnya terkait dengan apakah ada keterkaitan kunjungan ahok ke 

kepulauan seribu dengan kampanye nya beliau di Pilkada DKI jakarta, karena dalam pidato 

tersebut ahok menyinggung mengenai pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan di DKI 

jakarta berikut pernyataan pertama ahok terkait pidato dalam  kunjungan ke Kepulauan Seibu  

Saya selalu tegaskan ama bapak ibu juga jangan juga terpengaruh. (“Ini urusan 

dengan Pilkada ya) saya mau ingatkan “kalau ada yang lebih baik dari saya, kerja yg 

bener dari saya, lebih jujur dari saya, bapak ibu jangan pilih saya. Berarti kalau pilih 
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saya bapak ibu bodo. 

Dan ini pernyataan yang kedua dari ahok Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalo saya tidak 

terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya oktober 2017. Jadi kalo program ini kita jalankan 

dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih 

jadi gubernur 

2.5.3 Pemilu 

Pilkada serentak 2017 sebenarnya diikuti oleh 101 daerah. Tetapi, harus diakui 

bahwa gaungnya seolah tengelam di bawah gemuruh sosial yang mewarnai Pilgub DKI 

Jakarta.  

Isu isu kampanye terselubung atau yang sering disebut dengan black campaign. 

Berdasarkan definisi Pasal 1 ayat 26 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor10 tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud black campaign adalah suatu model 

atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, 

mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang 

calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap 

lawan atau calon lainnya (Burton, 2008:78) 

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan 

sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya undang-undang  No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang -undang ini, hubungan 

antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar 

wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara umum undang-undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi 

daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah 
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dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun 

Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Keberhasilan  pilkada  langsung  untuk  melahirkan kepemimpinan daerah yang 

demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan 

rasioanalitas rakyat sendiri Menurut Fitriyah (2005:1) : 

“Pentingnya Pilkada secara langsung membuat semua daerah harus mempersiapkan 

diri mereka sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokratis dan 

berkualitas sehingga benar-benar mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya. 

Selain itu, salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada secara langsung ini juga dapat 

memberikan pendidikan politik bagi masyarakat didaerah, dimana nantinya mereka menjadi 

lebih pengalaman dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. “ 

Pilkada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu: 

Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir masyarakat kedalam suatu 

aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi; 

dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

yang menyangkut kepentingan mereka.  

Jadi dari pernyataan pembahasan diatas jika kita kaitkan dengan pidato pernyataan 

Ahok mengenai pidato di Kepulau Seribu, masih tanda tanya besar apakah ahok memang 

mempunyai visi dan misi dalam pidato kunjungannya di kepulau seribu. Dan mengapa dia 

menyelipkan kalimat itu dalam pidato kunjungannya disana, hingga munculah pernyataan 

kalimat Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa 

pilih saya, ya dibohongin pake surat Al Maidah Surat 51 macam-macam gitu lho. Secara 

sengaja atau tidak disengaja ada rasa kekhwatiran dan ketakutan jika ahok tidak terpilih 
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kembali dalam pilkada DKI 2017, jika hanya dengan isu agama yakni surat Almaidah Ayat 

51 yang menjadi isu untuk bisa mengalahkan ahok di Pilkada DKI 2017 

Selain itu dalam sambutannya itu Gubernur Petahana diduga telah melakukan 

penistaan agama dengan membawa Surat Almaidah Ayat 51 dalam pidato programnya yang 

pernyataan pidatonya dianggap menghina agama islam, pernyataan tersebut menjadi polemik 

hebat, khususnya di media sosial dan menjadi debat para Netizen.  

Sengaja atau tidak sengaja pernyataan ahok itu menimbukan kontroversi yang sangat 

luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Prokontra pun muncul ada yang mendukung ada pula 

yang menuntut untuk di pidanakan karena pernyataan tersebut menciderai umat islam, 

walaupun ahok akhirnya meminta maaf kepada khalayak tapi protes keras tetap dilanjukan di 

mana-mana.  

 Gerakan dan demo pun bermunculan di mana terutama gerakan yang muncul di 

media sosial, akhirnya timbul solidaritas besar untuk menuntut ahok di penjara karena telah 

melakukan penodaan agama terkait ucapan nya mengenai Alquran surat Almaidah ayat 51. 

2.6.4 Penistaan Agama 

Penodaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam 

satu agama. Aliran sesat yang menodai agama kembali menjadi topik pembicaraan terhangat 

di masyarakat Indonesia. Banyak aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang 

sebenarnya, sebagai contoh adalah Lia Eden, Ahmad Mussadeq yang mengaku sebagai nabi 

dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi MUI semakin berat 

karena disebabkan semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri 

ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan 

berbagai sikap dan perbuatanyang jauh menyimpang dari normanorma agama yang 

sebenarnya.  

Dalam rentang waktu 2005-2014, menurut catatan Amnesty International ada 39 
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kasus penodaan agama yg melibatkan invidu sebagai terpidana. Lima diantaranya adalah 1. 

Kasus Tajul Muluk di Sampang, Madura (penodaan ajaran agama Islam), 2. Andreas Guntur 

di Klaten Jawa Tengah (Penodaan ajaran agama Islam), 3. Herison Riwu di Nusa Tenggara 

Timur (penodaan ajaran agama Katolik), 4. Sebastian Joe di Ciamis Jawa Barat (penodaan 

ajaran agama Islam), dan 5. Alexander An di Sumatera Barat (Atheist). 

Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara 

selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, 

penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan 

maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. (Sudarto, 1991:38) 

Karena proses hukum berjalan, apalagi ahok sudah dilaporkan oleh berbagai elemen 

masyarakat maupun ormas dengan membawa bukti transkip video yang diunggah sehingga 

akhirna polisi menetapkan ahok sebagai tersangka dengan kasus penistaan agama dan Ahok 

dilaporkan berdasarkan Pasal 156 a KUHP Jo pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang 

Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Apalagi MUI juga mengeluarkan fatwa keras bahwa 

ahok melalukan penistaan agama melalui surat almaidah ayat 51 yang seharusnya ayat suci 

tidak bisa di jadikan bahan pembicaraan dalam agenda politik maupun lainnya apalagi ahok 

berasal dari non muslim.  

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata 

celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan 

kata smaad dari bahasa belanda. “Nista” berarti hina, rendah, cela, noda.Dalam bahasa 

sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. 

Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan hukum-hukum. 

Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan. 
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Di dalam KUHP memang mengenai pengertian penistaan agama tidak dijelaskan dan 

tidak secara jelas di paparkan, namun di dalam buku lain dikatakan bahwa definisi tantang 

penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang 

lain atau suatu golongan secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh 

orang banyak.Penodaan agama menurut Pasal 156 (a) KUHP merupakan salah satu bentuk 

delik pers yang unsur-unsurnya adalah: Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan 

lain; Ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina, dengan demikian, maka 

uraianuraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif mengenai agama; Serta 

menganggu ketentraman umat beragama. 

Ada 3 (tiga) jenis sanksi yang berlaku dalam delik penodaan agama, yakni: 1. Sanksi 

Administratif, 2. Sanksi Administratif berujung Pidana, dan 3. Sanksi Pidana. Ketiga jenis 

sanksi tersebut dapat ditemukan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156a Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

Pertanyaannya, mengapa umat Islam selalu bereaksi secara signifikan setiap terjadi 

aksi penistaan terhadap sendi – sendi ajaran Islam? Tak terkecuali kasus – kasus itu di luar 

negeri sekalipun seperti penerbitan karikatur Nabi Muhammad pada Jyllands Posten di 

Denmark, atau Ayat – Ayat Setan karya Salman Rushdie? 

 Melengkapi alasan – alasan keimanan itu sendiri di mana umat Islam sangat 

menjunjung tinggi kemahasucian Allah Swt., kemuliaan Al-Quran keutamaan Rasulullah 

Saw., dan kebenaran ajaran Islam secara keseluruhan, artikel ini menggunakan pendekatan 

Komunikasi Forensik untuk menjawab kenapa umat Islam selalu terusik jika ada orang atau 

pihak yang mencoba menistakan agama Islam. 

2.6.5 Forensik Komunikasi 
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Komunikasi forensik juga berperan dalam memberikan keahlian tentang bagaimana 

populasi secara umum menginterpretasikan pesan dan tendensi pesan apa yang dipersepsikan 

oleh pembaca, misalnya dalam kasus label peringatan pada produk yang tidak diartikan sama 

oleh masyarakat umum 

Definisi komunikasi forensik dari Motley (2012) mengisyaratkan ilmu komunikasi 

tidak hanya digunakan sebagai metode dalam pembuktian di dalam persidangan, namun lebih 

luas lagi, metode dan ilmu komunikasi digunakan juga sebagai konsultan bagi jaksa penuntut 

maupun pengacara. Secara umum forensik memang diasosiasikan dengan pembuktian atau 

hadirnya saksi ahli (expert witness) dari disiplin ilmu tertentu. Asosiasi umum ini terbentuk 

dengan kehadiran film serial yang mengangkat ilmu forensik dalam pemberantasan 

kejahatan, mulai dari Sherlock Holmes, CSI, dan berbagai film serial lainnya.  

Dalam komunikasi forensik Motley (2012) mengatakan cara kedua mengaplikasikan 

ilmu dan riset komunikasi dalam forensik adalah dengan mengambil peran konsultan bagi 

jaksa maupun pengacara dan pengadilan tentang beragam strategi atau prosedur sebelum dan 

atau sepanjang peradilan berlangsung  

 Seperti halnya disiplin forensik lainnya yang menelisik jejak (artefak) yang melekat 

dalam satu tindakan, demikian pula forensik komunikasi menghimpun, menganalisis, dan 

menginterpretasikan jejak – jejak (artefak) dalam hal ini dari suatu tindakan komunikasi. 

Artefak atau jejak dari tindakan komunikasi itu tiada lain adalah pesan (messages), baik 

pesan yang dilihat (visual messages), pesan yang didengar (audiotory messages), pesan yang 

disentuh (tactile messages), pesan yang dicium (olfactory messages), pesan yang dikecap 

(gustatory messages) maupun gabungan dari dua atau lebih jenis – jenis pesan tersebut. 

(Ruben and Stewart, 2006 : 54-68). 

Jejak – jejak pesan tersebut, baik yang direpresentasikan melalui tanda verbal maupun 

tanda nonverbal, bukan sekadar mengandung makna (meaning), melainkan juga memiliki 
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tujuan bagi penggunanya. Oleh karenanya, pemakaian tanda oleh seseorang atau pihak – 

pihak tertentu yang diduga bermuatan penistaan agama dapat dibutikan makna dan tujuannya 

secara ilmiah. Berikut penjelasannya. 

 Secara teoretis maupun praktis, fungsi tanda itu pertama – tama adalah alat untuk 

membangkitkan makna. Sebuah tanda merujuk kepada objek yang ditandainya. Ketika tanda 

itu bersinggungan dengan pikiran muncullah maknanya. (Noth, 1990: hal. 79-92). Hubungan 

antara tanda, rujukan, pikiran sehingga menimbulkan makna lazim diilustrasikan dalam 

Hubungan Segi Tiga Makna (Triangle Meaning) yang antara lain dibuat oleh Charles S. 

Pierce dan Ivor A. Richard. 

Menurut Pierce (Gambar 1), salah satu bentuk tanda adalah kata (kata). Dalam 

konteks ini, objek adalah sesuatu yang dirujuk oleh kata (kata) itu. Sedangkan interpretan 

adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk oleh sebuah tanda. 

Jika ketiga elemen makna tersebut berinteraksi dalam pikiran seseorang, muncullah makna 

tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut‘. (Fiske, 1990: hal. 42)  

Kurang lebih sama dengan interpretan dalam model Pierce, dalam model I.A.Richard 

(Gambar 2) istilah reference menunjuk pada peristiwa munculnya kembali ingatan masa lalu 

tentang suatu realitas dalam konteks yang sekarang. Referent ialah objek yang dipersepsikan 

dan menimbulkan kesan dalam ingatan. Sedangkan simbol adalah kata-kata yang dipakai 

untuk menyebut referent atau objek.5 (Richard, I.A. dalam Foss, Sonja K, et.al, 1985, hal. 4-

25) 

Gambar 1: Elemen Makna Pierce1   Gambar 2 : Semantic Triangle Richard  

Reference or Thought 
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Symbolizes Refers to Symbol Referent 

Object Interpretan 

Mengacu pada landasan teori ilmiah itu pula, dengan demikian, secara sainfik dapat 

dipahami mengapa umat islam selalu terusik bila ada orang atau pihak yang menistakan 

agama islam melalui ide-idenya, ucapan-ucapannya, maupun tindakan-tindakannya. Melalui 

penerapan teori-teori makna tersebut, siapapun dengan mudah kita dapat menangkap makna 

dan memprediksi maksud di balik gerak-gerik, ucapan, dan tindakan orang atau pihak yang 

menistakan agama islam. 

 Untuk kepentingan pembuktian ilmiah, pembaca dapat melakukan forensik atas 

karikatur, kartun, film, pidato, makalah, buku, tulisan di blog atau media sosial, dan lain 

sebagainya yang memuat pesan-pesan penistaan agama islam. Dengan menerapkan teori-teori 

diatas, niscaya pembaca dapat menangkap makna serta maksud dari pesan-pesan terbut 

dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. 

 Untuk memperoleh hasil penafsiran yang kuat, pembaca diharapkan jangan cepat puas 

dengan sekali penafsiran melainkan mengulang-ulang penggunaan teori-teori makna di atas; 

dan sangat dianjurkan dengan melibatkan orang lain sebagai kontrol atas penafsiran yang 

Anda lakukan. 

 Dalam melakukan forensik komunikasi ini satu hal yang harus diingat bahwa 

penggunaan tanda (: berbahasa) dalam suatu tindakan komunikasi adalah merupakan dimensi 

pragmatik dari bahasa. Yaitu dimensi kesadaran memiliki dan menggunakan tanda karena 

maknanya (dimensi semantik), susunannya (dimensi sintatik), maupun fungsi dan 

tujuannya(dimensi pragmatik) 

 Ada argumentasi yang menyebutkan bahwa Ahok sedang menjelaskan, ada orang 

lain yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi calon pemilih. Sayangnya, dalam 
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pidatonya itu Ahok tidak mendahului kalimatnya dengan ungkapan siapa sajakah yang telah 

menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi calon pemilih. Dengan kata lain, pernyataan 

itu adalah milik Ahok sendiri, bukan kutipan dari orang lain atau sedang menceritakan suatu 

kejadian yang dilakukan orang lain. Apalagi jika dilihat dari kata “...karena saya takut masuk 

neraka, dibodohi gitu ya,gapapa...” dalam paragraf pidato itu(lihat transrip dibawah ini), 

tampaknya bahwa semua kalimat itu adalah milik diri Ahok sendiri. 

“Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongi pake surat Al-Maidah 51 

macem-macem itu. itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa 

pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohi gitu ya, gak apa-apa. Karena ini 

kan hak pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa 

gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok”  

Dalam paragraf ini malah Ahok menggunakan dua Iambang yaitu: “...karena 

dibohongin pake surat Al-Maidah 51 macem-macem 1tu...” dan “... karena saya takut masuk 

neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa...” terkait dengan Surat Al-Maidah 51. Dengan 

menggunakan teori-teori di atas, kita dapat menangkap makna dan tujuan dari ucapan Ahok 

dalam frase “...karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa..." adalah 

Surat Al-Maidah 51 sebagai alat untuk membodohi.  

Ada pula yang mencoba membawa masalah ucapan Ahok ini ke arah penafsiran Surat 

AI-Maidah ayat 51. Hal ini jelas tidak relevan. Mengapa? Karena dari peristiwa dan isi pidato 

Ahok, pokok pembicaraannya bukan pada soal penafsiran Al-Maidah 51, melainkan pada 

ucapan Ahok itu sendiri yang mengatakan “...karena dibohongin pake surat AI-Maidah 51 

macem-macem itu...” dan “...karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-

apa...”  

Terutama bagi yang bersimpati pada Ahok, boleh jadi Ahok tidak bermaksud menista 

Surat Al-Maidah ayat 51. Kita bisa jelaskan: kalaulah ia baru menyatakan untuk pertama 
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kalinya di Pulau Pramuka itu, kita bisa mengujinya dengan dimensi Innocencity meskipun 

hal ini kurang pada tempatnya karena Ahok bukanlah orang yang tertinggal mengingat 

pendidikan, pengalaman, dan jabatan publiknya.  

ApaIagi jika dilakukan forensik komunikasi secara Intertekstual, temyata ditemukan 

bahawa Ahok sudah beberapa kali menyebut Al-Maidah ayat 51 dalam berbagai kesempatan 

secara Iisan maupun tertulis. Artinya, ia telah secara sadar makna ketika menggunakan 

dibohongi dan dibodohi dalam pidatonya itu.  

Bahkan dengan forensik komunikasi secara Intratekstual pun, dalam pidatonya itu 

Ahok sudah sadar makna ketika menyinggung Surat AI-Maidah ayat 51. Sebagaimana 

diketahui secara garis besar, pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut terdiri atas tiga 

bagian. Bagian pertama, membicarakan program budidaya ikan. Bagian kedua, menyinggung 

pemilihan gubernur yang di dalamnya ia menyebut-nyebut AI-Maidah 51. Bagian ketiga, sesi 

tanya jawab dengan audiens. Jadi secara intratekstual, Ahok memiliki tujuan tertentu ketika 

menyebut-nyebut surat AI-Maidah ayat 51 daiam bagian kedua pidatonya itu. Jika tidak ada 

maksud kampanye seraya menyudutkan Surat AI-Maidah 51, hanya murni meresmikan 

proyek budidaya ikan itu, tentu ia tidak akan menyinggung-nyinggung Surat Al-Maidah 51. 

Sebagai kesimpulan, mengapa umat Islam terusik dan selalu memberi reaksi secara 

signifkan setiap terjadi aksi penistaan terhadap sendi-sendi ajaran Islam? Karean umat islam 

paham akan apa yang dimaksud oleh orang atau pihak yang dianggap menista agama Islam. 

Secara akal sehat saja, umat Islam bisa  menangkap makna dan tujuan dari penggunaan 

lambang-lambang yang dianggap menistakan agama Islam dalam beragam tindakan 

komunikasi seperti kartun, karikatur, film, pidato, makalah, buku, tulisan di blog atau media 

sosial. Teori-teori yang dipaparkan dalam tulisan ini memperkuat penalaran dengan akal 

sehat yang dimiliki umat. 

Demikian pula forensik komunikasi yang di kemukakan dalam tulisan memperkuat 
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teknik analisis yang selama ini telah ada melalui pemaknaan-pemaknaan berdasarkan 

pengetahuan yang telah dimiliki umat islam. Dengan melakukan forensik komunikasi atas 

tanda-tanda verbal maupun nonverbal di balik pesan-pesan yang dianggap mennistakan 

agama Islam, keterusikan dan ketersinggungan umat islam bisa di pertanggung jawabkan 

secara saintifik, baik dalam perbincangan umum, diskusi ilmiah, maupun di arena peradilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

KESIMPULAN & SARAN 

3.1 KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan tentang Mengenai transkrip pernyataan pidato Basuki 

Tjahaja Purnama terkait pidatonya mengenai Surat Almaidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu , 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dalam kunjungannya dikepulauan seribu tidak hanya 

memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat sekitar, namun disela-sela 

kunjunganya ahok diduga dengan sengaja melakukan kampanye politik terkait 

pencalonannya di pilkada,  yang akhirnya terucap lah dalam pidatonya  kata-kata 

takut di bohongi oleh surat almaidah ayat 51 yang akhirnya menjadi isu kotroversi 

besar DKI  

2. Dilihat dari ilmu forensik komunikasi baik tulisan, verbal maupun non verbal ada 

pesan dibalik makna tujuan dari kunjungan ahok dikepulauan seribu., kita bisa 
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mengujinya melalui forensik komunikasi dengn 3 dimensi yaitu dimensi Innocencit, 

Intertekstual, Intratekstual 

3. Surat Al-Maidah ayat 51 menjadi viral sejak beredar berita Ahok mengucapkan 

kalimat penistaan agama, sehingga Ahok diduga telah melakukan pelecehan terhadap 

ayat suci Al-Quran. semestinya Ahok tidak perlu menyinggung soal Al-qurn karena 

Ahok tidak paham dan tidak mengimani, itu semua hak umat islam. Ahok ditetapkan 

sebagai tersangka berdasarkan pasal 156A kitab undang-undang hukum pidana junto 

pasal 28 ayat 2 undang undang nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik. Ahok dianggap menistakan agama ketika berpidato di kepulauan seribu.  

4. penistaan agama bisa membuat perpecahan dalam suatu kelompok sosial karena 

menyangkut dimensi keyakinan batin orang atau kelompok terhadap agama yang 

dianutnya. Seperti diatur dalam Pasal 156 a KUHP barang siapa dengan sengaja 

dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada 

pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun 

juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.  

3.2 SARAN 

1. Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu siapapun yang dinyatakan bersalah 

harus dihukum yang seadil-adilnya. Tidak boleh pandang bulu. Walaupun Ahok 

adalah Calon Gubernur Jakarta. Ia juga wajib dihukum bila terbukti bersalah. Hukum 

harus tetap ditegakkan seadil-adilnya. 

2. Sebaik-baik langkah sebagai warga negara yang baik adalah menghindari ujaran dan 

tindakan yang dapat saling mencedarai hati satu sama lain. Jauhi tindakan yang dapat 

merugikan baik umat Islam Indonesia khusunya maupun masyarakat Indonesia pada 

umumnya.  Umat muslim tanah air juga perlu mewaspadai tindakan-tindakan yang 
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bersifat provokatif menyangkut kasus dugaan penistaan agama. 

3. Penegakan hukum Penistaan agama hendaknya harus tegas dalam menerapkan pasal 

dalam KUHP maupun diluar KUHP tidak hanya menjadi catatan yang hanya menjadi 

bacaan harus ditegakan agar berlangsungnya keadilan bagi bangsa indonesia. Dengan 

kata lain hukum tegak jika seluruh komponen sistem hukum bekerja sama, namun 

juka salah satu absent, tidak bekerja sebagaimana maka hukum yang tegak hanyalah 

angan-angan belaka. 
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