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 BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu (Muslimin Machmud, 2016: 38).  

Usaha untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta, maka metode 

penelitian berkehendak mencari jawaban tentang fakta-fakta, dengan begitu 

pertanyaan-pertanyaan dalam mencari dalil umum akan mudah terjawab, seperti 

menjawab seberapa jauh, mengapa begitu apakah benar dan sebagainya.  

3.1   Jenis dan Metode 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti 

berpijak pada realita atau peristiwa di lapangan. Penelitian seperti ini berupaya 

memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan 

temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Dalam penelitian ini, jenis kualitatif 

digunakan untuk menganalisis teks berita di situs Kompas.com dan 

Republika.co.id mengenai sidang kasus Ahok.  

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Peneliti berusaha 

mendapatkan data apa adanya kemudian menggambarkan (mendeskripsikan) apa 

adanya. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana situs berita online 

khususnya Kompas.com dan Republika.co.id membingkai pemberitaan pada 

sidang kasus Ahok. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah analisis framming. Pada dasarnya, analisis framming merupakan versi 

terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks 
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media. Gagasan mengenai framming, pertama kali dilontarkan oleh Beterson 

tahun 1955 (Sobur, 2015). 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah berita langsung (straight 

news) mengenai sidang kasus Ahok. Berita tersebut dari dua media online  

Kompas.com dan Republika.co.id edisi 13 Desember sampai 20 Desember 2016. 

Selama edisi tersebut peneliti menemukan 12 artikel berita, dengan rincian 6 

artikel dari Kompas.com dan 6 artikel dari Republika.co.id. Berikut daftar berita 

yang akan diteliti oleh peneliti: 

Tabel 3.1: Analisis Artikel Berita Yang Dikaji: 

No Kompas.com Republika.co.id 

1 Selasa Pagi, Sidang Perdana Ahok 

Digelar di PN Jakarta Utara 

(diunggah 13 Desember 2016, 

pukul 07:24 WIB). 

Misteri „Jalan Keluar‟ Ahok Usai 

Sidang Kasus Penistaan Agama 

(diunggah 13 Desember 2016, pukul 

15:24 WIB). 

2 Ahok dan Kesedihannya Jalani 

Sidang Perdana Kasus Penodaan 

Agama  

(diunggah 14 Desember, pukul 

06:01 WIB). 

Pedri: Eksepsi Ahok Cenderung 

Memutarbalikkan Fakta  

(diunggah 14 Desember 2016, pukul 

09:09 WIB. 

3 Simpati dan Dukungan yang 

Bermunculan Usai Melihat 

Kesedihan Ahok di Persidangan 

 (diunggah 16 Desember 2016, 

pukul 08:05 WIB). 

Tangisan Ahok di Persidangan 

Sampai Amerika  

(diunggah 14 Desember 2016, pukul 

10:51 WIB). 
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4 Ibunda Ahok Ungkap Alasan 

Anaknya Menangis di Persidangan 

 (diunggah 19 Desember 2016, 

pukul 17:55 WIB). 

Drama Pengadilan Ahok, Al Maidah 

51, dan Gubernur Baru DKI Jakarta 

 (diunggah 15 Desember 2016, pukul 

04:57 WIB). 

 

5 Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota 

Keberatan Ahok 

(diunggah 20 Desember 2016, 

pukul 06:27 WIB). 

Ahok Berdusta Sebut Jenderal Jusuf 

Saudara Kandung Ayah Angkatnya 

 (diunggah 15 Desember, pukul 

16:43 WIB). 

 

6 Jaksa: Status Tersangka Ahok 

Mestinya Dipersoalkan di Sidang 

Praperadilan  

(diunggah 20 Desember 2016, 

pukul 11:57 WIB). 

Ini Analisis Yuridis Jaksa Tolak 

Nota Keberatan Ahok  

(diunggah 20 Desember 2016 Pukul 

14:03 WIB) 

 

 

3.3  Sumber Data 

1. Data Primer 

Data pendukung yang peneliti gunakan adalah literatur-literatur 

seperti jurnal, penelitian terdahulu, buku, artikel dan internet yang sesuai 

dengan konteks yaitu pemberitaan kasus sidang Ahok edisi 13 Desember - 

20 Desember 2016. 
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2. Data Sekunder 

Data primer penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi 

berita. Mengumpulkan kategori judul berita pada Kompas.com dan 

Republika.co.id tentang bingkai media  pada pemberitaan sidang kasus 

Ahok edisi 13 Desember sampai 20 Desember 2016. Kemudian berita 

tersebut dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. 

3.4 Teknik analisis data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis framing 

atau pembingkaian yang merujuk pada model Robert N. Entman. Entman   

menonjolkan dua aspek penting yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan 

aspek-aspek tertentu. Entman mempunyai empat perangkat dalam pembingkaian 

yakni: Define Problem (Pendefinisian masalah), Diagnose Cause (Memperkirakan 

masalah atau sumber masalah), Make Moral Judgement (Membuat keputusn 

Moral), Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian) (Eriyanto, 2002: 

223-224). 

 

Tabel 3.2  

Judul Berita: Selasa Pagi, Sidang Perdana Ahok Digelar di PN Jakarta Utara 

Keterangan Edisi Kompas.com 

Define Problems 

(Pendefinisan 
Masalah) 

 13 
Desember 
2016 

Sidang Perdana kasus dugaan penodaan agama 

dengan terdakwa Gubernur DKI non-aktif DKI 

Jakarta Basuki Tjahaya Purnama.  

Diagnose Cause  Pernyataan Ahok berujung pada pelaporan 
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(Memperikirakan 
Masalah atau 

Sumber Masalah) 

sejumlah pihak ke polisi. 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
Keputusan 

Moral) 

  Sehari sebelum sidang, Ahok meminta 

maaf kepada seluruh umat Islam saat 

menghadiri acara peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW, permintaan maaf ini 

adalah yang kesekian kalinya. 

 Ahok meminta para ulama untuk selalu 

mengingatkan serta warga yang telah 

mendoakan dan menasihati. Kemudian 

Ahok meminta masyarakat ikut 

mendoakan jelang digelarnya sidang 

perdana kasus penodaan agama.  

Treatment 

Recommendation 

(Menekankan 
Penyelesaian) 

 Dewan Pers mengimbau media untuk tidak 

menyiarkan secara langsung jalannya 

persidangan Ahok agar tidak terjadi disintegrasi 

bangsa.  

 

 

Tabel 3.3 

Judul Berita: Ahok dan Kesedihannya Jalani Sidang Perdana Kasus Penodaan 

Agama 

Keterangan Edisi Kompas.com 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 14 
Desember 
2016 

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaya 

Purnama (Ahok) telah didakwa dengan pasal 

penodaan agama. 

Diagnose cause 

(Memperkirakan 

 JPU menyebut perbuatan Ahok telah menghina 

para ulama dan agama, Ahok merasa tidak 
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masalah atau 
sumber masalah) 

mengerti mengapa dia didakwa seperti ini.  

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

  Ahok tak habis pikir diduga menodai 

agama, sebab dalam kehidupan 

pribadinya Ahok banyak berinteraksi 

dengan teman-temannya yang beragama 

Islam. Ahok juga memiliki keluarga 

angkat muslim yang taat.  

 Ketika membacakan eksepsi Ahok 

sempat terdiam, suaranya agak berat, 

Ahok terlihat mengusap air matanya 

dengan tisu hingga selesai persidangan 

Ahok tetap terlihat bersedih.  

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Seusai sidang Ahok masuk ke sebuah ruangan di 

gedung pengadilan. Kompas.com menerima foto 

saat Ahok berada di ruangan tersebut dengan 

memperlihatkan Ahok dengan raut wajah sedih 

dan kepala menunduk dipeluk seorang 

perempuan berjilbab dari belakang. Perempuan 

itu adalah kakak angkatnya, Nana Riwayatie. 

Raut wajah Nana menunjukan kesedihan seperti 

Ahok.  

 

Tabel 3.4 

Judul Berita: Simpati dan Dukungan yang Bermunculan Usai Melihat Kesedihan 

Ahok di Persidangan 

Keterangan Edisi Kompas.com 

Define Problem 

(Pendefinisian 

 16 
Desember 
2016 

Persidangan perdana Gubernur non-aktif DKI 

Jakarta Basuki Tjahaya Purnama beberapa hari 
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Masalah) yang lalu diwarnai dengan tangisan dan 

kesedihan. Pria yang akrab disapa Ahok itu 

menangis karena mengenang keluarga angkatnya 

yang muslim. 

Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

 Tangisan Ahok menjadi perbincangan di media 

sosial. Sebagian warga masyarakat merasa 

simpati dengan kejadian itu dan akhirnya 

memutuskan untuk mengumumkan 

dukungannya.  

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Kalangan artis ikut andil, ketika melihat dan 

mendengar pembelaan Ahok karena merasa 

simpati sehingga mengungkapkan dukungannya 

kepada Ahok. 

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Anak berkebutuhan khusus, Dian, menyapa 

Ahok dan warga pendukung lain yang ada di 

rumah lembang. Dian mengajak warga untuk 

bernyanyi salah satu judul lagu “Jangan 

menyerah” yang dipopulerkan oleh d‟Masiv 

untuk Ahok. Seolah ingin bersama-sama 

menguatkan Ahok.  

 

 

Tabel 3.5  

Judul Berita: Ibunda Ahok Ungkap Alasan Anaknya Menangis dalam Sidang 

Keterangan Edisi Kompas.com 

Define Problem 

(Pendefinisian 

 19 
Desember 
2016 

Ibunda calon gubernur DKI Jakarta, Basuki 

Tjahaya Purnama (Ahok), Buniarti Ningsih, 
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Masalah) mengungkapkan anaknya menangis saat 

menjalani sidang perdananya yang lalu.  

Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

  Ahok menangis karena teringat almarhum 

ayahnya, Indra Tjahaya Purnama.  

 Buniarti mengaku ikut merasakan 

kesedihan yang dirasakan anaknya. 

Pasalnya Ahok dituduh menodakan 

agama yang dianut oleh keluarga 

angkatnya. 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Buniarti menyemangati putra sulungnya agar 

mampu menghadapi berbagai permasalahan. 

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Ahok yang lahir dari pasangan nonmuslim di 

Belitung Timur, kemudian diangkat menjadi 

anak oleh keluarga muslim asal Bugis. Ketika 

membacakan eksepsi tersebut suara Ahok 

terbata-bata ketika menceritakan kisahnya 

merawat sang ibu angkat hingga ke pemakaman.  

 

 

Tabel 3.6  

Judul Berita: Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Keberatan Ahok 

Keterangan Edisi Kompas.com 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 20 
Desember 
2016 

Agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan 

tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota 

keberatan Ahok yang disampaikan tim 

pengacaranya pada sidang perdana yang lalu. 

Jaksa Penuntut Umum menilai Ahok telah 



 

36 
 

melakukan penodaan terhadap agama serta 

menghina para ulama dan umat Islam.   

Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

 Tim Pengacara Ahok menyebut, proses hukum 

yang dijalani kliennya dipengaruhi oleh tekanan 

massa atau pengadilan oleh massa (trial by the 

mob). Tekanan massa dialami Ahok sudah 

berlangsung sejak menggantikan Joko Widodo 

menjadi gubernur DKI Jakarta 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

  Ahok banyak berinteraksi dengan teman-

temannya yang beragama Islam dan ia 

juga memiliki keluarga angkat keluarga 

Almarhum Baso Amir yang merupakan 

keluarga muslim yang taat. 

 Hingga akhir pembacaan eksepsi Ahok 

terlihat beberapa kali mengusap air 

matanya dan bicara dengan suara 

bergetar. 

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Tekanan massa yang dialami Ahok begitu kuat 

untuk memaksa Ahok menjadi tersangka dan kini 

terdakwa. Tim pengacara Ahok melihat 

serangkaian peristiwa yang terjadi sebagai 

ketakutan pihak tertentu mengenai adanya 

kemungkinan Ahok kembali terpilih dan 

menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 

2017-2022. 

 

 

 

 



 

37 
 

 

Tabel 3.7  

Judul Berita: Jaksa: Status Tersangka Ahok Mestinya Dipersoalkan di Sidang 

Praperadilan 

Keterangan Edisi Kompas.com 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 20 
Desember 
2016 

Tim Penasihat Hukum Ahok mengatakan 

penetapan Ahok sebagai tersangka tidak sesuai 

prosedur. 

Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

 Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan Tim 

Penasihat Hukum Ahok tidak tepat 

menyampaikan penetapan Ahok sebagai 

tersangka tidak sesuai prosedur pada proses 

praperadilan. 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Ali menuturkan penetapan Ahok sebagai 

tersangka merupakan kewenangan pihak 

kepolisian. Karena itu, Jaksa Penuntut Umum 

menyebut tidak tepat ketika penasihat hukum 

Ahok menyatakan penetapan klien tidak sesuai 

prosedur dan melanggar HAM dalam eksepsinya. 

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara 

pasal 156 huruf a KUHP atau pasal 156 KUHP 

karena diduga telah melakukan penodaan agama.  
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Tabel 3.8  

Judul Berita: Misteri „Jalan Keluar‟ Ahok Usai Sidang Kasus Penistaan Agama 

Keterangan Edisi Republika.co.id 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 13 
Desember 
2016 

 Kijang Innova model terbaru berwarna 

hitam berhenti tepat di depan sebuah 

rumah pengobatan urut. Beberapa petugas 

kepolisian keluar dari rumah pengobatan 

itu. Mereka terlihat sedang menjaga 

seseorang yang hendak masuk ke dalam 

mobil. 

 Gerbang utama gedung, sejak pagi 

dipadati tidak hanya aparat keamanan, 

tapi juga massa baik itu yang pro-Ahok 

ataupun yang pro dengan penegakan 

hukum kasus dugaan penistaan agama. 

Massa berkerumun di depan gedung 

hingga memakan satu jalur Jalan Raya 

Gajah Mada arah Kota Tua. 

Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

  Dari informasi warga setempat yang 

masuk ke mobil adalah Basuki Tjahaya 

Purnama alias Ahok. Ia keluar dari rumah 

urut tersebut, lalu diiringi petugas 

kepolisian, langsung berjalan masuk ke 

mobil. 

 Republika.co.id menyambangi rumah 

pengobatan urut lalu mengetuk pintu. 

Tampak ada dua perempuan paruh baya 

membukakan pintu. Saat ditanya soal 

Ahok, dua perempuan itu kompak 
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membantah. 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Republika.co.id mengonfirmasi beberapa warga, 

termasuk penghuni pengobatan urut itu. Mulanya 

yang ditelusuri adalah gang kecil di sebelah 

rumah pengobatan. Di ujung gang, ada warung 

makan padang dan tempat photocopy. Republika 

bertanya kepada pemilik rumah usaha 

pengiriman barang dan juru parkir. 

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Sidang selesai pada pukul 12.00 WIB. Ketika itu, 

banyak pewarta yang berharap mendapat 

komentar dari Ahok. Namun apa daya, Ahok 

tidak memunculkan batang hidungnya di gerbang 

utama. Tersiar kabar di kalangan pewarta, Ahok 

keluar dengan Barracuda. Meski kemudian Wakil 

Kapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana, 

membantahnya.  

 

 

 

Tabel 3.9  

Judul Berita: Pedri: Eksepsi Ahok Cenderung Memutarbalikkan 

Keterangan Edisi Republika.co.id 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 14 
Desember 
2016 

Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda 

Muhammadiyah, Pedri Kasman menilai eksepsi 

terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki 

Tjahaja Purnama (Ahok) dan penasihat 

hukumnya banyak yang tidak berdasarkan 

hukum. Menurutnya, materi eksepsi telah 

mencakup ke arah pembelaan (pledoi). 
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Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

 Penasihat hukum Ahok banyak menggunakan 

istilah dan kondisi yang tidak relevan atas 

dakwaan JPU. Misalnya, penasihat hukum Ahok 

menyebut video yang diunggah oleh Buni Yuni, 

padahal tidak satu pun pelapor yang 

menyerahkan barang bukti dari video Buni Yani. 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Pihaknya sangat yakin JPU dapat menanggapi 

eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dengan 

sangat cermat, dan membuktikan Ahok 

memenuhi unsur pidana sebagaimana pasal 156 

ayat a KUHP. 

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Pedri menyebut sidang perdana ini cukup untuk 

meyakinkan majelis hakim bahwa Ahok layak 

dipidana sebagai penista agama. Ia 

menambahkan, JPU juga diminta memperkuat 

dengan menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli 

yang cukup. 

 

 

Tabel 3.10  

Judul Berita: Tangisan Ahok di Persidangan Sampai Amerika 

Keterangan Edisi Republika.co.id 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 14 
Desember 
2016 

Media AS New York Times ikut memberitakan 

persidangan terdakwa kasus penistaan agama 

Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). 

Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 

 Dalam tulisannya New York Times menyinggung 

bagaimana Ahok menangis dan menyangkal 

segala tuduhan yang ditudingkan kepadanya. 
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sumber masalah) Times  juga mengutip sejumlah analis yang 

melihat persidangan adalah konspirasi agar ia tak 

terpilih menjadi gubernur DKI lagi 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Ahok tidak memiliki niat sedikitpun untuk 

menistakan atau menghina agama Islam. 

Terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki 

Tjahja Purnama alias Ahok sempat menangis saat 

membacakan nota keberatan di depan Majelis 

Hakim. Ia menegaskan ucapannya yang 

menyinggung ayat 51 surah Al Maidah tidak 

bertujuan untuk menafsirkan ayat yang 

merupakan Firman Tuhan.  

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Ahok pun tidak bisa membendung airmatanya 

saat bercerita tentang harapan ibu angkatnya 

Misribu binti Acca yang.berharap Ahok bisa 

memimpin DKI Jakarta. 

 

 

Tabel 3.11  

Judul Berita: Drama Pengadilan Ahok, Al Maidah 51, dan Gubernur Baru DKI 
Jakarta 

Keterangan Edisi Republika.co.id 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 15 
Desember 
2016 

Sentimen ingin gubernur baru, Ahok potensial 

kalah dalam pilkada Jakarta, jika tidak di putaran 

pertama, atau di putaran kedua. Untuk menang 

Ahok butuh dukungan mayoritas pemilih Jakarta. 

Namun mayoritas pemilih Jakarta menjawab: 

Kami ingin gubernur baru 
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Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

 Yang menjadi sumber masalah karena: 

1. Persepsi publik terhadap empat aspek 

kehidupan sehari-hari yaitu aspek politik, 

ekonomi, keamanan, dan penegakan 

hukum cenderung negatif. Buruknya 

persepsi publik berbagai aspek kehidupan 

ini menjadi lahan perlunya perubahan.  

2. Mayoritas publik juga tak nyaman dengan 

pro kontra kasus Ahok sejak mencuatnya 

kasus Al-Maidah. 

3. Mayoritas  publik (65 persen) tak 

bersedia dipimpin oleh gubernur dengan 

status tersangka. Status Ahok sebagai 

tersangka menjadi hambatan psikologis 

publik untuk memilihnya kembali. 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Ahok berubah sikap. Ahok terlihat lebih low 

profile dan mulai menghindari bicara yang 

kesannya arogan, kasar dan kontroversi. 

Permintaan maaf Ahok yang berulang-ulang 

sudah diterima sebagian publik. Walau banyak 

yang anti ahok. Tapi sebagian hati ada yang 

sudah memaafkan dan melupakan.  

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Pengadilan atas Ahok yang berlangsung 

melampaui hari pilkada Febuari 2017 akan 

menentukan apakah Ahok peraih tiket final 

berikutnya? Atau Ahok justru tersingkir di 

putaran pertama dan Anies yang meraih tiket 

final. Drama di pengadilan adalah sesuatu yang 

menentukan nasib Ahok di mata pemilih Jakarta 
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Tabel 3.12  

Judul Berita: Ahok Berdusta Sebut Jenderal Jusuf Saudara Kandung Ayah 

Angkatnya 

Keterangan Edisi Republika.co.id 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 15 
Desember 
2016 

Penyataan Ahok saat sidang perdananya yang 

berlangsung Selasa lalu mengundang reaksi 

berbagai pihak. Pasalnya Ahok menyampaikan 

jika dia memiliki saudara angkat dan ayah angkat 

dari keluarga Muslim bernama Andi Baso Amir.  

Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

 Dalam pembelaannya, Ahok sambil menangis 

menyebutkan bagaimana mungkin dia menista 

agama orang tua dan saudara-saudara angkatnya 

yang sangat ia sayangi. Ahok pun menyebutkan 

jika Andi Baso Amir adalah mantan Bupati Bone 

dan adik kandung Jenderal Purnawirawan M 

Jusuf. 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Seorang deklarator Komite Perjuangan 

Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi 

Selatan, Azwar Hasan menilai Ahok telah 

melakukan pembohongan. 

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Herry selaku wakil keluarga besar Jendral M 

Jusuf di Makassar mengaku banyak dihubungi 

orang dan mempertanyakan hal itu. Mereka 

menyampaikan protes atas ucapan Ahok yang 

menyebut-nyebut nama Jenderal M Jusuf di 

persidangan itu. 
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Tabel 3.13  

Judul Berita: Ini Analisis Yuridis Jaksa Tolak Nota Keberatan Ahok 

Keterangan Edisi Republika.co.id 

Define Problem 

(Pendefinisian 
Masalah) 

 20 
Desember 
2016 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh 

eksepsi atau nota keberatan yang diajukan 

terdakwa perkara dugaan penistaan agama 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beserta tim 

kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan. 

Diagnose cause 

(Memperkirakan 
masalah atau 
sumber masalah) 

 1. Pada sidang sebelumnya, jaksa 

mendakwa Gubernur DKI Jakarta 

nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 

secara sengaja mengeluarkan perasaaan 

atau melakukan perbuatan yang bersifat 

penodaan agama 

2. JPU juga menolak eksepsi bahwa proses 

hukum Ahok dinilai terlalu cepat di luar 

kebiasaan 

Make Moral 

Judgement 

(Membuat 
keputusan moral) 

 Tim JPU juga memohon kepada Majelis Hakim 

untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan 

terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Dalam 

pembacaan tanggapan, Ali membantah eksepsi 

tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa 

proses persidangan dilakukan terlalu cepat 

karena dipengaruhi tekanan massa. Menurut dia, 

pidato Ahok saat kunjungan kerjanya di 

Kepulauan Seribu pada 27 September lalu sudah 



 

45 
 

memenuhi unsur pidana.  

Treatment 

recommendation 

(Menekankan 
penyelesaian) 

 Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto 

memutuskan menunda sidang selanjutnya dengan 

agenda pembacaan putusan sela yang 

dilaksanakan Selasa pekan depan (27/12) 

 


