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BAB IV 

TIPE PEMAKNAAN PEMBACA TERHADAP PEMBERITAAN RIZIEQ 

SHIHAB DI INSTAGRAM 

 

Pemberitaan mengenai kasus chat konten pornografi antara Rizieq Shihab 

dengan Firza Husein menjadi fenomenal bagi masyarakat di Indonesia. Kasus tersebut 

menjadi fenomenal dikarenakan melibatkan seorang tokoh ulama terkemuka di 

Indonesia yang juga menjadi pemimpin FPI (Front Pembela Islam). Pemberitaan 

tersebut meluas dan hampir semua media memberitakan terkait kasus tersebut. Media 

cetak, media eletronik dan media sosial juga tidak luput dalam memberitakan kasus 

tersebut. Instagram sebagai salah satu dari media sosial yang paling diminati 

masyarakat dan tergolong sebagai media yang populer saat ini juga ikut 

memberitakan terkait kasus tersebut. Kegunaan instagram yang sudah semakin 

berkembang sudah tidak lagi hanya menampilkan foto-foto, video ataupun media 

untuk berinteraksi dengan orang lain saja melainkan instagram sekarang banyak 

menampilkan informasi-informasi yang memuat suatu berita baik berita sosial, 

ekonomi maupun politik. Hal ini yang menyebabkan instagram menjadi media sosial 

yang paling popular saat ini.  

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang analisis resepsi 

keberagaman pembaca dalam menanggapi kriminalisasi Rizieq Shihab dalam 

pemberitaan di instagram yang berjudul IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab pada akun agus_bunyu disertai penjelasasan teoritis yang sesuai. 
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Analisis lebih lanjut mengenai hasil yang ditemukan di lapangan akan dijelaskan 

dalam bab ini. Pembahasan akan mengambil tema yang sesuai dengan penerimaan 

informan dari hasil wawancara mendalam dan menjelaskan penggolongan informan 

berdasarkan tiga posisi pemaknaan khalayak. Setelah pada bab sebelumnya 

dideskripkan mengenai hasil indepth interview dengan empat informan yang 

mengungkapkan pengalaman personalnya tentang pemaknaan mereka terhadap 

wacana kriminalisasi dalam pemberiaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab di instagram. 

1.1 Khalayak Sebagai Producer of Meaning 

Khalayak media bukanlah sekumpulan orang yang pasif dalam menerima 

pesan media. Khalayak aktif merupakan khalayak yang dapat secara bijak 

menentukan kepututusan dalam memaknai isi teks dalam media. Khalayak beralih 

menjadi upaya untuk memahami mengapa khalayak menggunakan media tertentu 

dan bagaimana penciptaan makna bagi khalayak itu sendiri. Pergeseran ini pada 

akhirnya memunculkan beragam teori khalayak aktif yang berbasis pada khalayak 

(audience-centered) yang dalam perspektif mikro menilai apa yang dilakukan 

khalayak terhadap media. Bukan berarti perspektif makro, yakni dominasi sumber 

(sorce-dominated), perkembangan teknologi sepertinya telah menggeser fokus dari 

sekedar melihat apa yang dilakukan oleh media terhadap khalayak ke ranah 

sebaliknya, bahkan dalam satu kondisi ada negosiasi yang dilakukan secara timbal 

balik antara media dan khalayak (Nasrullah, 2016: 88-89).  
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Audiens tidak dapat digolongkan sebagai massa yang tidak memiliki 

susunan. Namun, audiens terdiri atas banyak komunitas yang sangat berbeda, yang 

masing-masing memiliki nilai-nilai, gagasan, ketertarikannya sendiri. Isi media 

ditafsirkan dalam komunitas menurut makna yang dikembangkan secara sosial dalam 

kelompok tersebut, dan individu lebih dipengaruhi oleh rekan-rekan mereka daripada 

media (Littlejohn & Foss, 2009: 419). Gerald Schoening dan James Anderson 

menyebut pendekatan berdasarkan masyarakat dengan penilitian tindakan sosial dan 

menggarisbawahi enam dasar pemikiran (Littlejohn & Foss, 2009: 419) yaitu :  

a. Makna tidak ada dalam pesan itu sendiri, tetapi dihasilkan oleh sebuah proses 

interpretif di dalam audiens. Audiens yang berbeda akan memahami apa yang 

mereka baca atau lihat dalam cara-cara yang berbeda. 

b. Makna pesan-pesan media dan program tidak ditentukan secara pasif, tetapi 

dihasilkan secara aktif oleh audiens. Audiens sebenarnya melakukan sesuatu 

dengan apa yang mereka lihat dan baca. 

c. Makna media terus bergeser ketika anggota mendekati media dalam cara yang 

berbeda. 

d. Makna sebuah program atau pesan tidak pernah ditentukan sendiri, tetapi 

bersifal komunal. Ini merupakan bagian tradisi sebuah kelompok, komunitas 

atau budaya. 

e. Tindakan yang menentukan pemaknaan kelompok untuk isis media dilakukan 

dalam interaksi antaranggota kelompok. Dengan kata lain, bagaimana kita 
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bertindak terhadap media dan pemaknaan apa yang muncul dari tindakan 

tersebut adalah interaksi sosial. 

f. Dengan menganggap audiens sebagai sesuatu yang terdiri atas banyak 

kelompok interpretif, masing-masing dengan pemaknaannya sendiri tentang apa 

yang dibaca, dilihat atau didengar. 

Teks media saat ini adalah konsep yang tersebar, dipengaruhi oleh digitalisasi 

konten, konvergensi media, keterkaitan isi dan partisipasi khalayak. Sifat teks 

sebagai representasi public, dan kemungkinannya untuk mengumpulkan keragaman 

khalayak dibawah payung umum, beralih ke pengalaman pribadi dan individual 

khalayak (Matieu, 2015: 21). Konsep khalayak aktif yang relevan dengan analisis 

resepsi adalah khalayak aktif yang tidak mudah dipengaruhi oleh media. Pada saat 

menerima pesan dari sebuah teks, khalayak dianggap sebagai produser dari makna 

(producer of meaning) dan tidak hanya sebagai konsumen dari isi media. Sehingga 

terdapat kemungkinan pemaknaan yang berbeda sesuai dengan situasi sosial masing-

masing informan.  

Sesuai penjelasan yang telah diuraikan diatas, bahwa seluruh informan dalam 

penelitian ini mampu memberikan pemaknaan terhadap wacana kriminalisasi dalam 

pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram yang 

digambarkan sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Makna pesan-

pesan dalam pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab di 

instagram dihasilkan secara aktif oleh informan, sehinggan makna yang dihasilkan 

dapat berbeda-beda sesuai dengan cara pemaknaan masing-masing dari informan. 
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1.2 Interpretasi Khalayak terhadap Pemberitaan Rizieq Shihab di Instagram 

Akun agus_bunyu di instagram merupakan suatu akun pemberitaan politik 

yang dimana dalam pemberitaan tersebut banyak dimuat kisah-kisah mengenai kasus 

Rizieq Shihab. Pada pemberitaan yang berjudul IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab di instagram dapat memberikan pendapat yang berbeda-beda 

berdasarkan interpretasi pembacanya. Khalayak yang membaca dari latar belakang 

yang berbeda-beda akan melakukan pemaknaan teks dalam pemberitaan IPW 

Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram dengan cara yang 

berbeda-beda pula berdasarkan latar belakang masing-masing. 

Posisi khalayak dan bagaimana hubungannya dengan media semakin 

berkembang dengan kemajuan tekhnologi komunikasi dan perkembangan internet. 

Media baru memungkinkan khalayak tidak lagi mengenakan kartu identitas sebagai 

khalayak semata, tetapi bisa menjelma menjadi produser makna. Bahkan, batasan 

posisi khalayak/produser menjadi tidak jelas (Gilmor, 2004 dalam Nasrullah, 2016: 

94) 

Pembaca pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab di 

instagram dalam hal ini juga memproduksi makna yang berbeda-beda terhadap isi 

teks pemberitaan. Meskipun apa yang ditampilkan dalam teks media itu sama namun 

belum tentu pembaca memaknai secara sama. pemaknaan terhadap wacana yang 

ditwarkan terdiri dari keseluruhan materi yang ada dalam konten yang diresepsi. 

Teks media yang ditawarkan dalam pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke 
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Rizieq Shihab di instagram  ini terdiri dari tuduhan kepada Rizieq Shihab, penolakan 

rednotice polisi dan sulitnya membawa pulang Rizieq Shihab. 

Proses pemaknaan khalayak aktif bahwa sebuah konten yang diperoleh dari 

media akan secara terus-menerus dimaknai oleh khalayak tergantung dari konteks 

sosial-politik yang ada disekitar mereka (Nasrullah, 2016: 92). Seorang pembaca 

tidak lagi sekedar membaca dengan langsung menerima sama dengan makna yang 

disampaikan dari teks tersebut melainkan pembacaan itu dilanjutkan berdasarkan 

pada sejumlah keputusan yang membentuk cara yang dipakai untuk membaca dan 

dengan begitu membentuk teks tersbeut.  

Pemaknaan terhadap suatu teks media yang ditawarkan dalam pemberitaan 

IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram akan menghasilkan 

pemaknaan berbeda untuk masing-masing informan yang terlibat di dalamnya. 

Perbedaan tersebut bisa jadi berbeda karena latar belakang yang berbeda, seperti 

pendidikan, agama, umur, gender, serta nilai atau norma yang ada di sekitar 

informan. 

Adanya pemberitaan ini diharapkan mampu membuat pembaca untuk lebih 

mengetahui informasi yang ada mengenai perkembangan informasi terkait kasus 

Rizieq Shihab. Keempat informan juga sepakat kemunculan pemberitaan tersebut 

dapat menambah pengetahuan mereka dalam menanggapi kasus Rizieq Shihab. 

Media massa tentu tak luput dari peran dan fungsinya dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satunya menurut Karlinah (1999)  mengenai 6 fungsi media massa 

yaitu, pertama media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar 
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atau pemirsa. Kedua, media massa merupakan saran pendidikan bagi khalayaknya 

(mass education). Ketiga, media massa secara implicit dapat memengaruhi yang 

terdapat pada tajuk/editoral, features, iklan, artikel, dan sebagainya. Keempat, media 

massa memiliki fungsi proses pengembangan mental untuk mengembangkan 

wawasan, dibutuhkan komunikasi dengan orang lain. kelima, fungsi adaptasi 

lingkungan dimana manusia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dunia-nya 

untuk dapat bertahan hidup dan proses komunikasi membantu manusia dalam proses 

penyesuaian tersebut. Keenam, fungsi manipulasi lingkungan dimana komunikasi 

digunakan sebagai alat control utama dalam pengaturan lingkungan (Elvinaro dan 

Lukiati, 2004: 19-22). 

Selain itu, pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab di 

instagram juga berusaha menyajikan penyelesaian masalah mengenai kasus yang 

terjadi pada Rizieq Shihab. Pemberitaan tersebut berupaya untuk menyarankan agar 

polisi minta maaf ke Rizieq Shihab karena Rizieq dalam kasus tersebut bukanlah 

sebagai tersangka melainkan sebagai korbannya. Informan dalam penelitian ini 

adalah khalayak yang pernah membaca pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta 

Maaf ke Rizieq Shihab di instagram, sehingga ketika dilakukan wawancara mereka 

dapat menjelaskan pemberitaan tersebut yang menjadi obyek penelitian. Hasil dari 

keempat informan yang telah diwawancarai, informan memiliki pendapat yang 

berbeda-beda terhadap pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq 

Shihab di instagram. Pertama, khalayak memaknai secara positif dimana dalam 

pemberitaan tersebut Rizieq Shihab memang dipercaya jika adalah korban dan yang 
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seharusnya di selidiki oleh polisi adalah penyebarnya. Kedua, khalayak memaknai 

pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram 

merupakan akal-akalan dari IPW untuk mencari keburukan polisi dan menganggap 

perlakuan polisi dalam menyelesaikan kasus tersebut di pandang sudah tepat. 

Berbagai informan sebagai khalayak yang aktif mampu memberikan 

pemaknaan yang beragam tentang pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab di instagram sesuai dengan latar belakang masing-masing informan. 

Perkembangan konten maupun program di media tradisional kekinian tidak lagi 

sekedar menempatkan khalayak sebagi objek. Khalayak telah dilibatkan dan menjadi 

bagian dari produksi sampai penyebaran konten atau disebut dengan audience 

participation (Nasrullah, 2016: 94).  

Munculnya media sosial memberikan arah baru terhadap pendefinisian ulang 

hubungan khalayak media. Khalayak tidak lagi pasif, tidak tersentral dan terisolasi, 

tetapi aktif dalam memproduksi konten dan pada saat bersamaan mereka pula yang 

mendistribusikan konten tersebut juga menjadi konsumen. Perputaran antara 

konsumen-produsen secara terus-menerus ini tidak bisa ditemui dalam praktik media 

tradisional, bahkan kehadiran media sosial bersamaan internet turut melibatkan 

khalayak sampai dalam penciptaan bahasa baru yang lebih bersifat universal 

disbanding media tradisional yang lokal (Crystal, Palfrey & Gasser, Rozen dalam 

Nasrullah, 2016: 95). Beberapa informan dalam pemberitaan ini ada yang 

memberikan pemaknaan yang sejalan dengan apa yang ditampilkan media, namun 

ada juga yang memberikan pemaknaan berlawanan dengan yang ditampilkan media.  
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Informan yang memberikan pemaknaan berlawanan dalam pemberitaan 

tersebut melihat bahwa pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq 

Shihab di instagram itu lebih mendukung Rizieq Shihab dan menampilkan IPW 

sebagai instasi yang bertugas mengawasi kepolisian, terlihat lebih menyudutkan 

kepolisian dalam menangani kasus tersebut.  

Khalayak secara aktif memberikan kritik bahwa pemberitaan tersebut tidak 

lebih ingin memperlihatkan kekuasaan Rizieq Shihab dan menurut beberapa 

informan polisi tidak selayaknya untuk minta maaf dan anggapan bahwa Rizieq 

Shihab dikriminalisasi dianggap tidak benar. Polisi sudah menangani kasus tersebut 

dengan proses hukum yang benar dan seharusnya Rizieq Shihab sebagai warga 

negara Indonesia yang baik juga menghormati proses hukum yang berlaku juga. 

Pada saat membuat teks, media akan mengarahkan khalayak seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat teks tersebut, yaitu sesuai dengan kode dominan yang 

mereka berikan. Akan tetapi khalayak sebagai produser makna akan memiliki 

pembacaan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sosial mereka dalam 

menentukkan resepsi mereka. Begitu juga dalam pemaknaan khalayak terhadap 

wacana kriminalisasi dalam pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq 

Shihab di instagram yang memunculkan makna yang beragam pada masing-masing 

informan.   

1.3 Tipe Pemaknaan Informan terhadap Pemberitaan di Instagram 

Pemaknaan yang di lakukan oleh seorang pembaca teks media, diciptakan 

oleh teks itu sendiri yang memungkinkan pembaca dalam membaca teks itu dengan 
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cara tertentu. Akun agus_bunyu di instagram selaku pembuat teks disini akan 

mengarahkan pembacaan khalayak seperti yang diinginkan, yaitu sesuai dengan kode 

dominan yang mereka ciptakan. Makna sebuah teks bukanlah sesuatu yang tetap, 

melainkan dinamis yang dimana dalam pemaknaan suatu teks di pengaruhi oleh 

pengalaman pembacanya. Perbedaan pengalaman pembaca tersebut yang 

mempengaruhi bagaimana dalam memaknai sebuah teks, serta tingkat pengalaman 

pembaca tersebut tergantung dari seberapa sering pembaca dalam membaca teks. 

Sebagai khalayak aktif, pembaca instagram menggunakan cara tersendiri 

untuk menyaring sebuah berita, dan tidak selalu sesuai dengan kemauan yang di 

berikan oleh pencipta teks dalam menerima dan memaknai teks dalam instagram. 

Setiap khalayak memiliki kesadaran sepenuhnya dalam memilih media. Kesadaran 

yang dimiliki ini mendasari pilihan-pilihan terhadap media dan khalayak tidak serta 

merta langsung meilih tanpa adanya dasar. Kesadaran atau latarbelakang tersebut 

memberikan asumsi atau konsep baru untuk melihat bagimana khalayak memilih 

media (Nasrullah, 2016: 90-91). Seperti saat pembaca memaknai teks dalam 

pemberitaan di instagram yang berjudul IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab yang ingin mengajak pembaca untuk mendukung atau mempercayai 

jika Rizieq Shihab bukan sebagai tersangka melainkan sebagai korban kriminalisasi 

yang dilakukan oleh polisi. Pada pemberitaan tersebut Rizieq Shihab di anggap 

seperti di kriminalisasi oleh polisi. Khalayak yang aktif dalam hal ini pembaca dapat 

menerima pesan tersebut dengan cara yang berbeda.  
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Hasil dari pemahaman informan yang telah di lakukan wawancara oleh 

peneliti, melihat bahwa bagaimana cara informan memaknai teks yang di sajikan 

dalam pemberitaan tersebut. Perbedaan cara pandang terhadap teks tersebut, 

memunculkan berbagai tipe makna tersendiri walaupun teks yang mereka baca 

merupakan teks yang sama. Makna teks pada pemberitaan IPW Sarankan Polisi 

untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram merupakan gabungan dari beberapa 

tanda yang kompleks, dimana makna dominan atau preferred reading telah 

ditentukan. Akan tetapi, informan masih memliki potensi menerima dengan cara 

yang berbeda atas makna yang diharapkan pembuat teks tersebut. Pemberitaan IPW 

Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram menawarkan suatu 

pemaknaan (preffered reading) bahwa pemberitaan ini menunjukkan Rizieq Shihab 

seperti di kriminalisasi oleh polisi. Teks media memang mengarahkan pembaca 

untuk mengarah ke apa yang di inginkan dari pembuat teks, namun setelah terjadi 

proses resepsi muncul perbedaan pemaknaan yang disebabkan perbedaan 

pengalaman dari pembaca dan pembuat teks.  

Terdapat metode encoding-decoding dari Stuart Hall dalam studi resepsi 

untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca dapat berbeda-beda. Hegemoni 

dan hegemoni tandingan tidak akan ada tanpa adanya kemampuan khalayak untuk 

menerima pesan dan membandingkan pesan tersebut dengan makna yang 

sebelumnya telah disimpan di dalam ingatan mereka. Proses ini disebut dengan 

dekoding. Ketika khalayak menerima pesan dari pihak lain maka khalayak 
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melakukan dekoding terhadap pesan itu berdasarkan persepsi, pemikiran, dan 

pengalaman masa lalu (Morrisan, 2013, 548).  Sebuah pesan yang di distribusikan 

hendaknya mengandung pesan yang dikodekan sebagai bentuk dari wacana yang 

memiliki makna bagi penerima. Sebelum proses encoding, sebuah pesan hendaknya 

telah melalui serangkaian perangkat bahasa yang nantinya bisa direalisasikan atau 

dimaknai kembali (proses decoding). Sebelum pesan itu bisa memiliki makna, 

memengaruhi, memberikan informasi, menanamkan ideologi, dan sebagainya, proses 

memaknai ulang terhadap pesan itu semestinya sesuai dengan wacana atau bahasa 

sebelum dikodekan. Proses mengodekan dan menerjemahkan pesan yang terkandung 

ini bagi khalayak bergantung pada struktur dari praktik-praktik sosial yang ada 

(Nasrullah, 2016: 93). Wawancara yang dilakukan dengan keempat informan 

mengenai penerimaan terhadap pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf 

ke Rizieq Shihab di instagram menawarkan resepsi yang beragam. Informan tidak 

selalu berada pada satu posisi pembacaan tertentu, melainkan berpindah dari satu 

posisi ke posisi lainnya. Informan secara aktif menginterpretasikan teks pada 

pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram 

secara dinamis sesuai dengan konteks yang di tampilkan. Jadi, informan dapat 

bersikap dominan, negosiasi ataupun oposisi dalam menyikapinya.  

Hall mengungkapkan bahwa terdapat tiga tipe pemaknaan khalayak terhadap 

suatu teks media, yaitu Dominant-hegemonic position media menyampaikan pesan, 

khalayak menerimanya. Apa yang disampaikan media dimaknai sama oleh khalayak. 
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Negotiated position posisi dimana khalayak secara umum menerima ideologi 

dominan namun menolak penerapannya dalam kasus-kasus tertentu. Sedangkan 

Oppositional position khayak yang kritis mengganti atau mengubah pesan atau kode 

yang disampaikan media dengan pesan atau kode alternatif (Morrisan, 2013: 550-

551).  

Berikut penjelasan tipe pemaknaan masing-masing informan dalam penelitian 

ini : 

1.3.1 Dominant Reading 

Informan pada posisi dominant reading adalah mereka yang 

memproduksi makna sama sesuai dengan apa yang diharapkan oleh media. 

Makna yang ditawarkan oleh media memliki tujuan untuk memperkuat 

keadaan yang ada. Apa yang menjadi isi pesan dalam teks media tersebut 

diterima dengan begitu saja oleh pembaca. Informan dikatakan melakukan 

pembacaan dominan apabila informan setuju atau sepimikiran dengan apa 

yang di tampilkan oleh isi teks pesan dari masing-masing tema yang dalam 

pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab pada 

akun agus_bunyu di instagram.  

  Hasil penelitian yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara 

mendalam terhadap informan, peneliti melihat masing-masing informan 

memiliki pemaknaan yang berbeda pada masing-masing tema. Pada 

informan 1 yang beragama Islam, dimana informan 1 merupakan lulusan 
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strata 1 farmasi yang sekarang melanjutkan keprofesian apoteker  menerima 

makna dominan pada tema tuduhan tehadap Rizieq Shihab dan upaya untuk 

membawa pulang Rizieq dengan meminta maaf serta melakukan rekonsiliasi 

dalam pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab 

di instagram. Sedangkan informan 4 yang sebagai mahasiswi yang juga aktif 

dalam organisasi keagamaan serta pernah ikut demo aksi bela Islam 212 

menerima makna dominan pada masing-masing tema dalam pemberitaan 

IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab.    

 Informan 1 dan 4 memiliki kesepahaman dengan makna yang ditawarkan 

pemberitaan tersebut. Beragam tema-tema mengenai wacana kriminalisasi 

terhadap Rizieq Shihab di pemberitaan tersebut dari tuduhan terhadap Rizieq 

Shihab, di tolak nya rednotice polri, kesulitan membawa pulang Rizieq 

Shihab ternyata membuat informan tertarik untuk membaca pemberitaan 

tersebut.  

 Pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab 

di instagram juga di anggap sebagai kasus yang lagi booming yang membuat 

pembaca ingin untuk terus mengikuti perkembangan pemberitaan tersebut. 

Sama halnya yang dikatakan oleh informan 1 dan 4 yang mengungkapkan 

jika alasan membaca pemberitaan tersebut untuk mengetahui perkembangan 

mengenai kasus tersebut. Informan 1 mengungkapkan jika setelah membaca 

pemberitaan tersebut jadi dapat berpikir kembali memang benar ada 

kemungkinan Rizieq Shihab yang seharusnya menjadi korban. Sedangkan 



105 

 

informan 4 setelah membaca pemberitaan tersebut menganggap jika 

maanfaatnya dapat mengetahui perkembangan informasinya dan juga 

menjadi lebih kaya informasi agar dalam menanggapi pemberitaan tersebut 

tidak secara asal.  

 Menurut informan 1 dan 4 mengenai tuduhan yang di tujukan kepada 

Rizieq Shihab memang tidak tepat. Informan 1 mengatakan jika memang 

benar jika Rizieq Shihab merupakan sebagai korban dalam kasus tersebut. 

Dia menganggap dengan adanya kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah 

berselisih dengan Ahok saat adanya kasus penistaan agama, mungkin adanya 

salah satu oknum yang sengaja nyebarin pemberitan chat konten pornografi 

yang kemungkinan bertujuan untuk menjatuhkan Rizieq Shihab. Informan 4 

juga mengungkapkan jika tuduhan sebagai Rizieq Shihab sebagai tersangka 

tidak tepat. Dia mengatakan jika seharusnya memang polisi mencari pelaku 

penyebarnya dan tidak memburu Rizieq Shihab. Dia mengakatakan jika 

sumber permasalahan tersebut muncul dari penyebaran berita tersebut, 

seharusnya polisi langsung mengusut pelaku penyebarnya. Dia 

membandingkan dengan cara polisi menangani kasus yang lain yang mirip 

dengan kasus Rizieq Shihab tidaklah sama. Pada kasus Rizieq Shihab karena 

alasan penyebarnya adalah anonim membuat Rizieq Shihab yang di buru dan 

langsung di jadikan tersangka menurutnya sangat aneh. Dia mengatakan 

adanya pakar-pakar IT yang bagus di Indonesia seharusnya bisa mencari 
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pelaku penyebarnya dan tidak malah terus memburu Rizieq Shihab untuk 

dijadikan tersangka.  

 Informan 4 mengatakan jika kasus tersebut bukanlah kasus yang besar 

dan tidak seharusnya Interpol ikut andil dalam menanganinya. Kasus 

tersebut seharusnya dapat diselesaikan dalam negeri dan Interpol juga 

menolak rednotice polri. Selain itu juga tidak ada pencekalan kabur dari luar 

negeri seperti koruptor atau kasus-kasus lainnya yang mengakibatkan untuk 

tidak boleh keluar negeri. Rizieq nyatanya juga di perbolehkan secara bebas 

untuk keluar negeri, dan disana tidak ada masalah sama sekali. Jadi 

menurutnya polisi tidak seharusnya untuk terus memburu Rizieq Shihab. 

 Sulitnya membawa pulang Rizieq Shihab ke Indonesia untuk dimintai 

keterangan terkait kasus tersebut, informan 1 beranggapan jika seharusnya 

memang benar langkah yang seharusnya di ambil polisi untuk membawa 

pulang Rizieq Shihab adalah dengan adanya rekonsiliasi yang ditawarkan 

Rizieq. Dia beranggapan dengan adanya rekonsiliasi tersebut juga tidak 

adanya kerugian bagi pihak polisi dan masalah mengenai kasus tersebut 

cepat selesai. Sepaham dengan informan 1, informan 4 juga menganggap 

bahwa polisi seharusnya melakukan rekonsiliasi untuk Rizieq Shihab. Dia 

beranggapan dengan adanya rekonsiliasi mungkin bisa menjadi  jalan untuk 

mempermudah penanganan kasus tersebut. Informan 4 juga ikut menanggapi 

mengenai kepergian Rizieq Shihab ke luar negeri tersebut bukanlah untuk 

kabur dari kasus tersebut melainkan Rizieq memang ibadah dan ada kerjaan 
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atau kepentingan di Arab Saudi. Hal itu dibuktikan dari foto-foto Rizieq 

Shihab yang menunjukkan kalau memang benar-benar ibadah haji dan 

menemui pertemuan-pertemuan disana. Jadi informan 4 mengibaratkan jika 

dia maling yang dijadikan sebagai buron gak mungkin Rizieq Shihab meng-

upload foto-foto ataupun video yang menunjukkan dirinya.      

1.3.2 Negotiated Reading 

Kode negosiasi terjadi ketika informan tidak serta merta langsung 

menolak pesan dominan yang di tawarkan media, melainkan lebih memaknai 

teks sesuai dengan kepentingan yang diinginkan. Informan yang masuk 

dalam tipe ini menerima teks yang di tawarkan pada pemberitaan IPW 

Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram namun 

juga menolak bagian-bagian tertentu yang dirasa tidak sesuai dengan 

pemikiran ataupun latar belakang sosial mereka. Pada bagian ini, informan 

akan membentuk interpretasi alternative tentang makna dominan (preferred 

reading) yang ditawarkan dengan bernegosiasi dalam kerangka pikir mereka 

masing-masing. 

 Pada penelitian ini, informan yang tegolong dalam tipe kode negosiasi 

adalah informan 3 yang beragama Kristen dan bekerja sebagai driver grab di 

Semarang dan informan 1. Informan 3 menerima pemberitaan  IPW 

Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram sebagai 

teks yang menarik untuk dibaca karena memang mengikuti pemberitaan 
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mengenai kasus tersebut dan juga ingin lebih tahu perkembangan mengenai 

pemberitaan terkait kasus yang di alamin Rizieq Shihab.  

    Pengakuan Interpol yang menolak rednotice dari polri menguatkan 

jika Rizieq Shihab memang bukanlah orang yang bersalah dan juga kasus 

tersebut bukanlah sebuah kasus yang besar melainkan hanyalah kasus ecek-

ecek. Informan 3 menuturkan jika kasus tersebut memang bukanlah kasus 

yang besar yang sampai harus melibatkan Interpol. Namun informan juga 

mengharapkan kasus tersebut dapat segera diselesaikan secara adil. Informan 

membandingkan dengan kasus yang hampir sama saat terjadinya kasus video 

porno yang di alami Ariel Peterpan. Dimana saat itu Ariel juga bukan 

sebagai penyebarnya namun karena Ariel sebagai warga negara Indonesia 

tetap mengikuti proses hukun yang ada. Informan menuturkan jika Rizieq 

Shihab juga merupakan warga Indonesia seharusnya juga dapat menaati 

proses hukum yang ada di Indonesia. Informan 3 menegosiasikan kembali 

mengenai keputusan Rizieq Shihab sebagai tersangka dengan 

membandingkan dengan kasus serupa yang dialami Ariel Peterpan. Informan 

tidak ingin menganggap siapa yang seharusnya benar apakah Rizieq Shihab 

ataupun polisi, informan menganggap mengenai kasus tersebut seharusnya 

cepat segera diselesaikan entah Rizieq Shihab nantinya sebagai tersangka 

ataupun tidak sebaiknya dapat diselesaikan secara adil. 

Informan 1 mengungkapkan memang benar jika kasus yang dialami 

Rizieq Shihab tersebut adalah kasus yang ecek-ecek . Dia mengatakan kasus 
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tersebut bukanlah kasus yang besar. Kasus tersebut hanyalah sebuah privasi 

dari Rizieq Shihab yang memang seharusnya tidak disebarluaskan. Hal ini 

yang akhirnya membuat rednotice polri ditolak oleh Interpol karena kasus 

tersebut merupakan kasus yang ecek-ecek, tapi disini informan 1 

menegosiasikan lagi dan menganggap walaupun kasus tersebut tidak besar 

sebaiknya segera diselesaikan karena takutnya dapat berpengaruh besar 

karena Rizieq Shihab merupakan ketua FPI yang dimana di Indonesia 

warganya didominasi orang muslim.   

 Makna lain yang berusaha dinegosiasikan adalah kesulitan polisi 

membawa pulang Rizieq Shihab ke Indonesia dan dinyatakan mangkir dalam 

panggilan polisi seperti menyudutkan Rizieq Shihab. Pemberitaan IPW 

Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram 

menyatakan jika kesulitan polisi untuk membawa pulang Rizieq Shihab 

karena dianggap Rizieq tidak bersalah dan seharusnya polisi minta maaf dan 

melakukan rekonsiliasi kepada Rizieq Shihab. Informan 3 menuturkan jika 

polisi memiliki prosedurnya sendiri dalam menangani kasus tersebut dan 

kalau memang prosedurnya dari polri juga seharusnya ada rekonsiliasi bisa 

saja diajukan oleh polisi. Namun jika menurut polisi bukti-bukti yang ada 

sudah dapat menjelaskan kalau Rizieq Shihab bersalah ataupun tidak, 

informan menganggap rekonsiliasi tidaklah perlu dilakukan oleh polisi. Hal 

tersebut dikarenakan bukti-bukti yang ada sudah dianggap cukup kuat oleh 

polisi untuk menjadikan Rizieq Shihab sebagai tersangka namun jika bukti-
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bukti yang ada masih belum kuat, mungkin polisi perlu melakukan 

rekonsiliasi kepada Rizieq Shihab.           

1.3.3 Oppositional Reading 

Informan yang masuk dalam kategori pemaknaan ini dengan tegas 

menolak preferred reading (makna dominan) lewat teks yang disampaikan 

dalam pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab 

di instagram. Informan mengutarakan apa yang diresepsinya secara langsung 

tentang apa yang diterimanya mengenai pemberitaan tersebut, kemudian 

diserapnya sesuai dengan kerangka pikirian informan tersebut. Oposisi ini 

terjadi karena teks media yang ditampilkan dalam pemberitaan tersebut tidak 

diterima oleh pembaca. 

Pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq 

Shihab di instagram menampilkan bagaimana polisi dalam menangani kasus 

chat konten pornografi yang dialami Rizieq Shihab. Pemberitaan tersebut 

menampilkan tuduhan-tuduhan yang diberikan Rizieq Shihab dianggap aneh 

oleh IPW, kesulitan membawa pulang Rizieq Shihab dalam kasus tersebut 

dikarenakan Rizieq dianggap sebagai korban yang diperkuat dengan 

ditolaknya rednotice polri oleh interpol. IPW juga menyarankan agar polisi 

meminta maaf dan melakukan rekonsiliasi kepada Rizieq Shihab. 

Berdasarkan tema-tema tersebut terlihat adanya wacana kriminalisasi dimana 
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dalam pemberitaan tersebut ingin menyampaikan bahwa Rizieq Shihab 

terlihat seperti disudutkan oleh pihak kepolisian.  

Berdasarkan pengakuan informan 2 yang beragama Islam dan 

merupakan mahasiswa akhir jurusan Hukum, tuduhan Rizieq Shihab sebagai 

tersangka diterima sebagai sesuatu yang ada di posisi oposisi atau ditolak. 

Informan menuturkan jika keputusan polisi untuk menetapkan Rizieq Shihab 

sebagai tersangka sudah tepat. Jika dilihat dari undang-undang yang berlaku 

menurutnya sudah adil, karena penetapan tersangkanya sudah memenuhi 

unsur-unsur dalam undang-undang yang berlaku. Informan juga 

menambahkan jika akar permasalahan dalam kasus tersebut adalah dari 

Rizieq Shihab jadi memang benar langkah polisi untuk menyidik Rizieq dan 

menetapkan sebagai tersangka karena adanya bukti-bukti yang ada. Informan 

juga mengungkapkan jikalau yang seharusnya ditangkap penyebarnya berarti 

Rizieq Shihab tidak melakukan hal itu, karena penyebar tidak mungkin 

untuk menyebarkan jika tidak ada bukti chat-nya. Perilaku yang ditampilkan 

Rizieq Shihab sebagai pemuka agama juga dianggap tidak tepat, karena 

sebagai pemuka agama seharusnya dapat memberikan contoh perilaku yang 

baik dan bukan malah melakukan chat konten pornografi dengan Firza 

Husein yang bukan merupakan istrinya. 

Sejalan dengan pemikiran informan 2, informan 1 juga menganggap 

tuduhan Rizieq Shihab sebagai korban bukan tanpa alasan. Keputusan polisi 
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tersebut dianggap bukan tanpa alasan karena sudah ada saksi-saksi dan hasil 

bukti juga yang menguatkan jika Rizieq Shihab dinyatakan sebagai 

tersangka dalam kasus tersebut. Menurut informan polisi juga sudah 

menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani 

kasus tersebut. Polisi menyatakan Rizieq Shihab sebagai tersangka juga 

diawali dari pengakuan dari Firza Husein yang juga terlibat dalam kasus 

tersebut. Pada awalnya keputusan sebagai tersangka juga tidak langsung 

diberikan kepada Rizieq Shihab melainkan dari penyidikan-penyidikan yang 

dilakukan polisi dan step by step akhirnya ditetapkannya Rizieq Shihab 

sebagai tersangka 

Pengkauan Interpol yang menolak rednotice polri menujukkan jika 

kasus tersebut merupakan kasus yang ecek-ecek. Informan 2 menganggap 

dalam pengakuan Interpol yang menolak rednotice polri disebabkan karena 

memang ada kriteria kasus yang bisa diterima Interpol seperti kasus 

genosida, bandar narkoba besar dan lain sebagainya. Informan menuturkan 

kasus tersebut tidak dapat dianggap ecek-ecek karena untuk skala nasional 

itu merupakan kasus yang besar, namun jika dilihat skala internasional, 

kasus tersebut belum pantas untuk rednotice-nya dimasukkan ke Interpol. 

Informan menganggap kasus tersebut merukan kasus yang serius karena 

dapat menimbulkan gejolak yang besar di mata masyarakat.  
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Ditambah lagi, informan 2 memberikan kode oposisi mengenai 

kesulitan polisi membawa pulang Rizieq Shihab ke Indonesia serta 

pernyataan dari IPW untuk menyarankan polisi agar minta maaf dan 

melakukan rekonsiliasi ke Rizieq Shihab. Menurut informan, IPW yang 

merupakan semacam lembaga yang mengawasi kinerja polisi pasti mencari 

kelemahannya yang banyak dari polisi. Jadi menurutnya IPW tidak akan 

pernah menjabarkan kelebihan dari intitusi yang mereka awasi. Informan 

menganggap seharusnya Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia 

dapat menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian. Dia 

menganggap jika Rizieq tidak bersalah seharusnya dia berani untuk kembali 

ke Indonesia untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Informan 

menganggap jika polisi tidak seharusnya untuk minta maaf ke Rizieq Shihab, 

karena entah Rizieq sebagai korban penyebaran atau tidaknya sebagai negara 

hukum ya seharusnya mengikuti proses hukum yang berlaku. Dia 

mencontohkan dengan kasus yang terjadi oleh Ariel yang dianggap serupa 

dengan kasus Rizieq Shihab dimana dalam kasusnya Ariel, Ariel berani 

mengikuti dan menghormati proses hukum yang ada. Informan menganggap 

mengenai rekonsiliasi tidak perlu dilakukan jika bertujuan untuk menghapus 

kesalahan yang dilakukan Rizieq Shihab. Jadi jika Rizieq memang 

melakukan tindak pidana dan merasa tidak bersalah seharusnya dibuktikan, 

bukan dengan rekonsiliasi untuk mengahpuskan pidana tersebut. 
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Hasil pemaknaan yang muncul dari masing-masing informan 

menunjukkan bahwa mereka memproduksi makna yang ditawarkan media 

dalam pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab 

di instagram. Pemaknaan teks dalam pemberitaan tersebut diproduksi 

sebagai makna hasil dari proses decoding mereka. Hasil pemaknaan yang 

beragam dan tidak sama antara satu informan dengan informan lainnya 

menunjukkan bahwa makna teks bukanlah sesuatu yang mutlak. Semua teks 

yang ada pada media diproses menjadi makna sendiri bagi setiap informan. 

Pemaknaan yang dilakukan juga tidak bisa lepas dari pengaruh latar 

belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan, serta pengalaman-

pengalaman yang diperoleh oleh informan. Teks media tidak diterima begitu 

saja namun disesuiakan dengan semua pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki informan. Media berperan penting dalam menyebarluaskan gagasan 

kepada khlayak. Jika ada pesan atau teks yang dianggap menyimpang maka 

pembaca harus berani mengambil oposisi sebagai pilihan. 
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Tabel 4.1 Analisis Pemaknaan Khalayak berdasarkan tema Tuduhan terhadap Rizieq, 

Interpol Menolak Red Notice Polri dan Upaya Polisi untuk Membawa Pulang Rizieq 

Tema Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 

Tuduhan 

Rizieq 

Shihab 

sebagai 

Korban 

(Dominant 

Reading) 

 Mungkin 

Rizieq 

adalah 

korban, 

karena 

pernah 

berselisih 

dengan 

Ahok 

 Mungkin 

ada 

oknum 

yang gak 

terima 

untuk 

nyebari 

berita chat 

tersebut 

(Oppositional 

Reading) 

 Dilihat dari 

perspektif 

undang-

undang 

sudah adil 

 Penetapan 

tersangka 

sudah sesuai 

undang-

undang 

 

(Oppositional 

Reading) 

 Penetapan 

sebagai 

tersangka 

mungkin 

karena 

pengakuan 

dari Firza 

dan bukti-

bukti 

lainnya 

 

(Dominant 

Reading) 

 Pelaku 

penyebar 

Rizieq 

Shihab 

yang 

anonym 

malah tidak 

diburu 

 Seharusnya 

ada pakar 

yang bisa 

menemuka

n pelaku 

penyebarny

a dan 

langsung 

dip roses, 

bukan 

Rizieq 

Shihab 

yang selalu 

diburu 

Ditolaknya 

rednotice 

oleh 

Interpol 

(Negotiated 

Reading) 

 Kasus 

Rizieq 

Shihab 

ecek-ecek, 

(Oppositional 

Reading) 

 Rednotice 

ditolak 

Interpol 

karena ada 

(Negotiated 

Reading) 

 Agak ecek-

ecek, tapi 

sebelumny

a pernah 

(Dominant 

Reading) 

 Jika 

rednotice 

polri 

ditolak 
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yang 

dianggap 

kasus 

tersebut 

ecek-ecek 

karena 

dibuktikan 

ditolaknya 

rednotice 

polri. 

 Walaupun 

ecek-ecek 

sebaiknya 

segera 

diselesaika

n karena 

mungkin 

dapat 

berpengaru

h besar 

kriteria 

sendriri dari 

Interpol 

 Kasus 

Rizieq 

Shihab tidak 

ecek-ecek 

jika dalam 

skala 

nasional, 

karena 

dapat 

menimbulka

n gejolak 

besar di 

mata 

masyarakat 

ada kasus 

yang mirip 

yaitu Ariel 

Peterpan 

 Di 

Indonesia 

semua 

seharusnya 

dapat 

diselesaika

n secara 

adil, dan 

sebaiknya 

masalah ini 

juga dapat 

diselesaika

n secara 

adil 

Interpol 

berarti 

kasus 

tersebut 

bukanlah 

kasus besar 

dan dapat 

diselesaika

n dalam 

negeri 

 Jadi tidak 

usah terlalu 

memaksa 

untuk 

memburu 

Rizieq 

Shihab 

Kesulitan 

membawa 

pulang 

Rizieq dan 

sebaiknya 

melakukan 

rekonsiliasi 

(Dominant 

Reading) 

 Mungkin 

Polri 

terima saja 

dan 

melakukan 

rekonsilias

i agar 

Rizieq 

pulang dan 

menyelesai

kan 

kasusnya 

 Rekonsilia

si juga 

tidak 

merugikan 

polri 

(Oppositional 

Reading) 

 Rekonsiliasi 

boleh saja 

dilakukan 

selama tidak 

mengahapus 

kesalahan 

Rizieq 

Shihab 

 Tindak 

pidana tidak 

bisa 

dihapuskan 

dengan 

rekonsilias 

 Jika tidak 

merasa 

bersalah 

dibuktikan, 

bukan 

(Negotiated 

Reading) 

 Polisi 

sudah 

memiliki 

standarnya 

sendiri dan 

ada 

prosedurny

a dalam 

mengani 

kasus. 

 Jika 

prosedur 

polisi ada 

rekonsiliasi

, ya 

lakukan 

rekonsilias

i 

 Jika tidak 

(Dominant 

Reading) 

 Rekonsili

asi 

mungkin 

perlu, 

karena 

mungkin 

dengan 

hal 

tersebut 
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dengan 

rekonsiliasi 

untuk 

mengahapus 

tindak 

pidana 

ya dengan 

bukti-bukti 

sudah bisa 

menyelesai

kan 

masalah 

dapat 

memper

mudah 

penanga

nan 

kasus 

tersebut 

 


