
BAB III 

RESEPSI KHALAYAK KASUS PEMBERITAAN ANTASARI AZHAR 

DALAM PORTAL BERITA ONLINE 

 Bab ini akan menjelaskan temuan penelitian tentang penerimaan khalayak 

terhadap pemberitaan kasus Antasari Azhar di portal berita online. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari enam orang informan yang 

membaca kasus Antasari Azhar di portal berita online. Penelitian ini 

menggunakan analisis resepsi yang melalui dua langkah: langkah pertama adalah 

metode simiotika Roland Barthes untuk menganalisis makna dominan atau 

preferred reading dalam berita portal berita online. Langkah kedua adalah 

wawancara dengan khalayak untuk mengetahui resepsi mereka atas berita kasus 

Antasari Azhar. Sebelum mengutarakan hasil wawancara, peneliti menguraikan 

preferred reading tentang makna dominan yang ditawarkan dalam pemberitaan 

kasus Antasari Azhar dalam portal berita online.   

3.1 Prefered Reading kasus Anatasari Azhar dalam portal berita online 

 Portal berita online adalah salah satu media online yang menyajikan 

berbagai berita-berita informasi dan hiburan seputar kejadian di masyarakat. 

Portal berita online memiliki tujuan dan kepentingan yang diwujudkan kedalam 

perangkat-perangkat tanda-tanda dalam berita tersebut. Bab ini akan membongkar 

tanda-tanda tersebut menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. 

 Analisis semiotika memiliki beberapa tahapan pembongkaran makna 

sebelumnya akhirnya gagasan dominan terkuat, yaitu menggunakan analisis 



semiotika Roland Barthes dengan membedakan teks melalui dua tataran penanda, 

yaitu denotasi dan konotasi: (1) denotasi, adalah makna yang terlihat dalam tanda 

secara apa adanya. (2) konotasi, tataran ini menggambarkan interaksi yang 

berlangsung ketika tanda atau simbol-simbol bertemu dengan ekspresi, perasaan, 

dan nilai-niali kultural yang ada atau berlaku. (Fiske,2004:218). Analisis tersebut 

dapat digunakan peneliti untuk mengkaji makna dan membongkar gagasan 

dominan yang tersembunyi dibalik tanda-tanda dalam pemberitaan kasus Antasari 

Azhar dalam portal berita online. 

 Simiotika berusaha menggali hakikat sistem tanda yang beranjak keluar 

kaidah tata Bahasa dan sitaksis yang mengatur arti teks yang rumit, tersembunyi. 

Hal ini kemudian menimbulkan perhatian pada makna tambahan (connotative) 

dan arti penunjukan (denotative). Kaitan dan kesan yang ditimbulkan dan 

diungkapkan melalui penggunaan dan kombinasi tanda. Donotasi makna yang 

paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk 

menunjukan signifikansi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang 

terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-

nilai dari kebuadayaannya. Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau 

paling tidak intersubjektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang 

digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Sebaiknya SBY bongkar kasus saya 

 Berita pertama dalam portal berita liputan6.com terkait kasus Antasari 

Azhar yang merupakan penyabab awal Antasari Azhar melaporkan ke Kepolisian 

Republik Indonesia bahwa dirinya di kriminalisasi oleh orang lain. Terlihat jelas 

dari judul pemberitaannya bahwa Antasari Azhar di kriminalisasi oleh Susilo 

Bambang Yudhoyono, Presiden ke 6 Indonesia dalam pemberitaan ini Antasari 

Azhar menyindir Susilo Bambang Yudhoyono dengan berkata “Saya justru minta 

bantu SBY. Kalau beliau ingin cuit-cuitan, bantu ungkap kasus saya. SBY bongkar 

kasus saya. Siapa pelaku sesungguhnya” terlihat jelas bahwa Antasari Azhar 

ingin menunjukan kepada khalayak bahawa diri dia tidak bersalah dalam kasus 

pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Saling balas argument melalui media sosial di 

twitter terlihat jelas, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan demikaian “Ya 

Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" 



berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY”. Secara 

konotatif, penggunaan judul “Antasari: Sebaiknya SBY Bongkar Kasus Saya 

daripada Cuit-cuitan” menunjukan bahwa pemberitaan dalam kasus ini masih 

adanya relitas yang tersembunyi dalam kasus antasari azhar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kapolri akan pelajari kembali kasus Antasari 

 Berita selanjutnya datang dari Kepolisian Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa laporan kembali Antasari 

Azhar terhadap kasus yang menimpah dirinya akan di pelajari kembali. Pada 

pemeberitaan ini berisis bahwa “Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan 

pihaknya bakal mempelajari kembali kasus yang menjerat Antasari Azhar terkait 

pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen. Hal ini 

menyusul dikabulkannya grasi Antasari Azhar oleh Presiden Jokowi”. Disini 

terlihat jelas di dalam pemberitaan portal berita online bahwa Kepolisian Republik 



Indonesia akan berhati-hati dalam menyikapi kasus ini kerena mungkin masih 

banyak nama besar yang terlibat dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. 

Secara konotatif penggunaan kata “memastikan pihaknya bakal mempelajari 

kembali kasus yang menjerat Antasari Azhar” membuat kepoliasian republik 

Indonesia akan berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan yang menjerat 

Antasari Azhar. Hal ini membuat khalayak percaya dan tidak percaya dalam kasus 

yang menimpah Antasari Azhar. 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 Saya siap mati sebut Hary Tanoe utusan cikeas 

 Pemberitaan tentang Antasari Azhar dalam portal berita ini menjadi 

sorotan khalayak untuk mengetahui apa yang terjadi dan siapa dalang dibalik 

pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berita ini diambil pada tanggal 14 febauri 

2017 dalam judul berita ini terlihat jelas bahwa portal berita liputan6.com ingin 



membuka tabir dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dan ingin masyarakat 

mengetahui sebenarnya akan kasus yang masih tersembunyi kebenarannya ini. 

Dalam berita ini Antasari Azhar mengatakan bahwa “pada malam hari sekitar 

Maret 2009, ia didatangi seorang pengusaha yang belakangan diketahui Hary 

Tanoesoedibjo. Antasari menjelaskan, kedatangan Hary Tanoe yang juga Ketua 

Umum Partai Perindo itu merupakan utusan dari Cikeas, yakni SBY, yang kala 

itu masih menjadi Presiden Indonesia.” Disini terlihat jelas apa yang sebenarnya 

diungkapkan media terhadap khalayak, secara konotatif penggunaan judul 

Antasari Azhar: Saya Siap Mati Sebut Hary Tanoe Utusan Cikeas, membunuh 

karakter dan nama seseorang yang belum tentu apa yang dikatakan oleh Antasari 

Azhar itu benar. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna dominan dari berbagai 

pemberitaan kasus antasari azhar adalah Antasari Azhar tidak terlibat dalam 

pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dan adanya realitas tersembunyi dalam 

pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Tetapi khalayak sebagai pembaca masih 

penasaran siapakah dalang pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang masih 

tersembunyi dan siapakah tokoh yang mengkriminalisasi Antasari Azhar dalam 

pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Adapun media online selalu 

menginformasikan berita dengan cara membuat judul dan isi yang menarik untuk 

membuat khalayak tertarik membaca informasi yang di sediakan oleh media 

online. 

 



3.2 Identitas Informan 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam (indepth 

interview) kepada enam orang informan dengan kriteria khalayak yang membaca 

pemberitaan kasus Antasari Azhar dalam portal berita online. Informan tersebut 

berasal dari latar belakang yang berbeda-beda meliputi pekerjaan, usia, dan 

pendidikan. Pertimbangan tersebut dipilih karena agar mendapatkan hasil resepsi 

yang berbeda tergantung dari latar belakang yang dimiliki tiap informan. Berikut 

informan sebagai sumber dari penelitian ini:  

No. Nama Usia L/P Pendidikan Pekerjaaan 

1. I Made Asana Yasa 25 th L Sarjana Karyawan Bank 

2. Trias Ambar Wulan 21 th P Mahasiswa Mahasiswa 

3. Fahmi Mubarok 24 th L D III Wiraswasta 

4. Pingki Alba Taruna 23 th L D III Karyawan Swasta 

5. Arland Dwi Prayoga S 22 th L Mahasiswa Mahasiswa 

6. Zulfikar Adhitiant B 22 th L SMK Freelance 

    Tabel 1.1 Identitas Informan 

 Informan 1 adalah seorang laki-laki bernama I Made Asana Yasa berusia 

25 tahun, memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 di Jurusan Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang. Saat ini informan 1 sedang bekerja sebagai 

karyawan Bank Rakyat Indonesia. Saat di sela kesibukannya saat bekerja 

informan 1 menyisihkan waktu luangnya untuk membaca portal berita online saat 

istirahat dan berbincang masalah politik dengan teman-temannya. 



 Informan 2 bernama Trias Ambar Wulan berusia 21 tahun, merupakan 

mahasiswa aktif semester 7 jurusan Sastra Jepang Universitas Diponegoro. Saat 

dilakukan wawancara informan 2 aktif berbagai organisasi di kampus nya. 

Sebagai seorang mahasiswa organisasi dia memanfaatkan waktu luangnya untuk 

membaca portal berita online karena menurut dia informasi itu penting untuk 

organisasinya. 

 Informan 3 bernama Fahmi Mubarok merupakan seorang laki-laki berusia 

24 tahun, informan 3 berprofesi sebagai wiraswasta di salah satu tarnsportasi 

online. Lulusan DIII Program Studi Teknik Kimia Universitas Diponegoro selalu 

menghabisakan waktu luangnya untuk sebentar membaca portal berita online yang 

menurut dia menarik, kadang-kadang informan 3 membicarakan isu politik di 

Indonesia pada saat jam istirahat bersama teman-temannya. 

   Informan 4 bernama Pingki Alba Taruna merupakan seorang laki-laki 

berusia 23 tahun informan 4 berprofesi sebagai karyawan Swasta di PT Chandra 

Asri Pertrochemical. Lulusan DIII Program Studi Teknik Kimia Universitas 

Diponegoro tidak terlalu sering membaca portal berita online, dia lebih suka 

menonton televisi untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Tetapi 

kadang-kadang dia membaca portal berita online pada saat istirahat jam kerjanya. 

 Informan 5 adalah seorang laki-laki bernama Arland Yoga Nugraha S 

berusia 22 tahun, merupakan mahasiswa akhir semester 9 jurusan Hubungan 

Internasional Universitas Diponegoro. Mahasiswa asal Majalengka ini sedang 

menyelesaikan skripsi nya tentang studi kemanan bandara Indonesia sebagai salah 



satu sayarat kelulusan. Mahasiswa ini seringkali memanfaatkan waktu luangnya 

dengan membaca berita online dan menonton anime di media online. 

   Informan 6 bernama Zulfikar Adhitiant B merupakan seorang laki-laki 

berusia 22 tahun informan 6 berprofesi sebagai karyawan Freelance di salah satu 

percetakan digital di Semarang. Sebagai seorang yang suka dengan melukis dia 

tidak terlalu sering membaca portal berita online akan tetapi dia senang 

membicarakan isu politik di Indonesia karena menurut dia itu adalah hal yang 

konyol. 

3.3 Penggunaan Portal Berita Online 

 Media online memiliki beberapa kegunaan salah satunya yaitu untuk 

mengetahui informasi, kususnya pemberitaan. Banyak alasan yang diungkapakan 

informan dalam membaca pemberitaan di portal berita online. Made misalnya, 

membaca berita online karena beritanya update dan aktual apa yang terjadi di 

dunia politik di Indonesia. Informan selanjutnya Trias membaca portal berita 

online untuk mengetahui informasi yang terbaru. Selain itu Fahmi membaca portal 

berita online karena sesuai dengan kebutuhan nya mendapatkan informasi, tetapi 

lebih baik di sharing terlebih dahulu mana yang baik dan tidak baik untuk 

mendapatkan informasi tersebut.  

 Lain hal nya dengan Pingki membaca portal berita online kurang di minati 

dan masih kurang menyediakan informasi yang kurang dikupas secara mendalam. 

Informan selanjutnya Arland membaca portal berita online karena sesuai dengan 

kebutuhannya yang simple, tidak ribet serta informasi tersebut sudah terbaru. 



Senada dengan Arland, Adhit juga mengungkapkan dia membaca portal berita 

online karena informasi yang terbaru.  

 Media online merupakan salah satu media yang popular di kalangan 

masyarakat Indonesia. Dalam pemberitaanya, media online khususnya portal 

berita online memberikan informasi yang terbaru yang dibutuhkan oleh pembaca. 

Lima informan Made, Trias, Arland, Fahmi, dan Adhit sepakat jika portal berita 

online selalu menyediakan informasi terbaru. Sedangkan Pingki tidak sependapat 

dengan informan lainya. Menurut Pingki portal berita online kurang dikupas 

secara mendalam informasinya kurang update masih setengah-setengah. 

 

     Gambar 4.1 Pemberitaan Kasus Antasari Azhar dalam portal berita 

 Media online khususnya portal berita online memberikan informansi yang 

terbaru, hal ini membuat portal berita liputan6.com memberikan informasi yang 

menarik bagi pembacanya tetapi hal tersebut membuat kita apakah percaya 



terhadap apa yang diberitakan oleh media online khusunya poratal berita 

liputan6.com. dari berberapa informan mengatakan bahwa liputan6.com sudah 

netral dalam hal memberikan informasi kepada khalyak. Informan 5 (Arland) 

mengatakan bahwa liputan6.com sudah netral dalam menyajikan berita dan tidak 

beraliansi dengan kepentingan politik. Berikut kutipan jawaban Arland saat 

diwawancarai, 

  “Kalau liputan 6 itu cukup netral yak arena tidak memiliki atau 

 beraliansi kesiapapun. Kita tahu media Indonesia terkandang dia 

 beraliansi kesalah satu golongan tertentu, kalau liputan 6 insyallah dia 

 sudah nertal” 

 Sependapat dengan informan 5 (Arland), informan 1 (Made) dan infroman 

2 (Trias) mengatakan bahwa berita yang disajikan atau di informasikan 

liputan6.com kepada khalayak sudah netral karena pemilik liputan6.com tidak 

berkecimpung dalam dunia politik, dalam pemberitaan kasus Antasari Azhar tidak 

terlihat keberpihakan berita kepada tokoh politik lain. Sedangkan informan 4 

(Pingki) dalam penyajian berita liputan6.com masih setengah-setengah dalam 

pemberitaan kasus Antasari Azhar ibaratnya masih tertutup. 

 Berbeda dengan informan 3 (Fahmi) mengatakan bahwa portal berita 

liputan6.com belum netral dalam hal menyebarluaskan informasi, berita online 

saat ini kurang netral karena ada kepentingan politik di dalamnya. Berikut kutipan 

jawaban Fahmi saat diwawancarai, 

  “Kalau menurut saya berita online sekarang tidak terlalu netral 

 kerena ada kepentingan politik lain tidak hanya permasalahan Antasari di 



 permasalahan lain juga. Kita harus menyaring mana yang benar dan 

 tidak,  kita harus menganalisa sendiri berita mana yang menyerang pihak 

 mana  terus penyebabnya. Kita harus menganalisa sendiri saat ini” 

 Beberapa informan sepakat bahwa penyajian berita portal berita 

liputan6.com sudah netral dan tidak memihak terhadap kepentingan politik 

kelompok tertentu. Tetapi sebagian informan tidak setuju dengan hal tersebut 

kurang netralnya dan adanya kepentingan politik dalam penyajian berita membuat 

khalayak tidak percaya dengan apa yang di infromasikan media. 

3.4 Pengetahuan Informan Terkait Kasus Antasari Azhar 

 Informasi mengenai pemberitaan tentang kasus Antasari Azhar di berbagai 

media selalu muncul sehingga portal berita online salah satu media online yang 

mengangkat kasus Antasari Azhar dalam pemberitaannya. Kasus Antasari Azhar 

memiliki daya tarik tersendiri yang membuat media memberitakannya. Ada 

beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat atau media dalam kasus Antasari 

Azhar terjadi. Mulai dari permasalahan siapa yang terlibat pembunuhan 

Nasarudin, dalang otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dan kriminalisasi 

terhadap Antasari Azhar sehingga kasus ini masih banyak hal yang tersembunyi. 

Pada bagian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan informan 

mengenai kasus Antasari Azhar.  

 Masing-masing informan memiliki alasan untuk mengikuti berita kasus 

Antasari Azhar. Made yang berprofesi sabagai karyawan bank melihat 

perkembang kasus yang dia ketahui bahwa Antasari Azhar dituduh membunuh 

nasarudin. Berikut kutipan jawaban Made saat diwawancarai. 



  “Antasari Azhar itu mantan ketua KPK dan dia itu dituduh 

 membunuh nasarudin, tetapi belum jelas kerena ini melibatkan nama-

 nama besar, saya belum paham tentang kasus ini” 

 Kalau Trias mengetahui jalan panjang kasus Antasari Azhar melalui media 

online bahwa Antasari Azhar dituduh membunuh Nasrudin Zulkarnaen terbukti 

bersalah divonis 18 tahun penjara dan diberikan remisi oleh Presiden Jokowi. 

Fahmi mengetahui kasus Antasari Azhar bahwa Antasari Azhar adalah ketua 

Komisi Pemberantasan Korupsi lalu Antasari Azhar di penjara karena kasus 

pembunuhan. Sehingga Fahmi bingung akan pemberitaan kasus Antasari Azhar.  

 Sepemikiran dengan Fahmi, Adhit mengetahui pemberitaan kasus Antasari 

Azhar karena Antasari Azhar adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 

dituduh membunuh karena masalah wanita. Sedangkan Pingki mengetahui jalan 

panjang kasus Antasari Azhar karena adanya sebuah jebakan dari Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono agar Antasari Azhar tidak mepenjarakan besan Susilo 

Bambang Yudhoyono pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa. 

Sementara bagi Arland mengetahui kasus Antasari Azhar, karena Antasari Azhar 

diduga melakukan pembunuhan pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi sedang 

giat-giatnya memenjarakan orang-orang dipemerintahan yang tersandung kasus 

korupsi. 

 Trias menganggap bahwa Antasari Azhar tidak terlibat dalam pembunuhan 

Nasrudin Zulkarnaen menurut Trias mana mungkin membunuh seseorang 

bertindak seacar bodoh dengan mengirimkan pesan singkat yang berisikan 

ancaman. Berikut kutipan jawaban Trias saat diwawancarai: 



  “Bisa jadi Antasari ini tidak bersalah karena kalau difikir secara 

 logika kalau dia berniat membunuh seseorang mana mungkin dia akan 

 bertindak bodoh dengan cara mengirimkan pesan singkat yang berisikan 

 ancaman pastinya tidak kan, karena disitu bakal mudah sekali dilacak 

 kesalahannya bukti dia apakah mudah untuk di lacak” 

 Sependapat dengan Trias, Made, Pingki, Arland dan Adiht mereka 

sependapat dengan apa yang diucapkan Trias. Menurut mereka Antasari Azhar 

tidak terlibat dengan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen karena hanya wanita 

pastinya ada dalang lain dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Antsari 

Azhar. Lain halnya dengan fahmi menurut dia tidak begitu tau apakah Antasari 

Azhar membunuh Nasrudin Zulkarnaen karena masih bingung akan kasus ini dan 

tidak memastikan siapa tersangka dalam pembunuhan ini. 

 Made mengungkapan bahwa ada aktor politik lain dalam pembunuhan 

Nasrudin Zulkarnaen tetapi dia tidak berani untuk menyebutkan nama aktor 

tersebut. Sependapat dengan Made, Trias mengungkapan bahwa ada aktor politik 

lain dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berikut kutipan jawaban Trias saat 

diwawancarai, 

  “Setelah saya ketahui dari kasus ini mungkin ada tokoh lain yang 

 terlibat dalam kasus ini mengingat ada beberapa kejanggaan yaitu pada 

 pesan singkat dan juga tokoh Antasari ini adalah sosok pemberantas 

 koruptor yang sangat pemberani dan tidak pandang bul ya ini merupakan 

 sosok yang di incar oleh petinggi yang memang golongan-golongan yang 

 ingin berkorupsi seperti itu” 



 Fahmi menggap bahwa ada aktor lain dalam pembunuhan Nasrudin 

Zulkarnaen tetapi fahmi tidak berani menyebutkan nama aktor politik yang 

membunuh Nasrudin Zulkarnaen karena tidak senang dengan Antasari Azhar 

akhirnya Antasari Azhar di kriminaliasi. Tetapi menurut pingki dan Arland 

mereka berani menyebutkan aktor politik yang terlibat pembunuhan Nasrudin 

Zulkarnaen. Menurut pingki dan arland dinasti Susilo Bambang Yudhoyono yang 

terlibat dalam pembunuhan ini. Berikut kutipan jawaban Arland saat 

diwawancarai, 

  “Kalau menurut saya banyak, kalau Antasari itu pas zaman Susilo 

 Bambang Yudhoyono bisa jadi dari keluarga dekatnya Susilo Bambang 

 Yudhoyono itu sendiri dia ada tersandung kasus korupsu atau mungkin 

 kerabat dekatnya, mungkin temannya, mungkin ada suatu pengusaha 

 besar mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga terkena 

 kasus seperti itu”  

 Lain halnya dengan adhit, adhit tidak mengatahui aktor politik yang 

terlibat dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Dia menganggap bahwa tidak 

begitu mengetahui tentang aktor politik yang terlibat kasus ini. 

 Tidak hanya mengetahui kasus Antasari Azhar informan juga menganggap 

bahwa terdapat kebohongan dalam kasus Antasari Azhar yang belum tuntas. 

Menurut Arland dalam pemberitaan kasus Antasari Azhar terdapat sebuah 

kebohongan yang belum diketahui. Berikut kutipan jawaban Arland saat 

diwawancarai, 

   “Ya kebohongan itu karena ada kepentingan-kepentingan 

 dibaliknya. Jadi banyak elit politik yang dirugikan dengan kinerja 



 Antasari Azhar yang ada di KPK. Berbagai elit politik membuat suatu 

 kasus yang dimana itu akan menjatuhkan kredibilitas Antasari Azhar, 

 Indonesia kan memang selalu seperti itu menjatuhkan nama orang dengan 

 kasus, yang kasus-kasusnya simple” 

 Sepemikiran dengan Arland, Adhit menganggap bahwa dalam kasus 

Antasari Azhar terdapat kebohongan karena Komisi Pemberantasan Korupsi 

sedang giat-giatnya memberantas korupsi seakan-akan Komisi Pemberantasan 

Korupsi dilemahkan dengan lembaga lain atau politisi-politisi yang tidak suka 

dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lain hal nya dengan Made menanggapi 

bahwa adanya kebohongan dalam kasus ini menurut Made bahwa kedua bela 

pihak antara Antasari Azhar dan lawan politiknya berbohong demi kepentingan 

politik.  

 Sedangkan Trias menganggap terdapat sebuah kebohongan dalam kasus 

ini karena Antasari Azhar bebas setelah dia meminta remisi kepada Presiden 

Jokowi, hal ini tidak relevan pada kasus ini kerna presiden Jokowi memberikan 

kebebasan pada Antasari Azhar. Tetapi menurut Fahmi kebohongan yang terjadi 

dalam kasus ini karena tidak tau siapa yang sebenarnya membunuh Nasrudin dan 

bingung akan kasus seperti ini, hal ini sependapat dengan pingki adanya sebuah 

kebohongan dalam kasus ini. Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam menjawab 

pertanyaan yang diajukan kepada informan sehingga mereka memandang bahwa 

kasus ini belum tuntas terselesaikan dan masih ada tanda tanya besar. 

 

 



3.4.1 Tanggapan terhadap pemberitaan kasus antasari azhar 

 Pemberitaan mengenai kasus antasari azhar di media online membuat 

khalayak akan semakin penasaran dengan berita tersebut. Berbagai khalayak ingin 

mengetahui kelanjutan kisah kasus ini yang belum terselesaikan sampai saat ini. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan khalyak terhadap 

pemberitaan kasus Antasari Azhar di portal berita online. 

 Sebagaian informan merasa kasus Antasari Azhar ini belum tuntas untuk 

terselesaikan berbagai wawancara yang ditanyakan kepada informan hampir sama 

bahwa kasus ini belum ada jalan terangnya. Menurut tanggapan arland kasus ini 

terlalu politisasi ada kepentingan di dalamnya. Berikut kutipan jawaban Arland 

saat diwawancarai, 

  “Kalau menurut saya kasus Antasari Azhar ini terlalu politisasi 

 ada banyak kepentingan disana jadi ketika KPK lagi giat-giatnya pas 

 diketahui tiba-tiba Antasari Azhar terkena kasus, itu sebenarnya gak 

 mungkin ya seorang Antasari Azhar melakukan hal seperti itu” 

 Berbeda dengan pendapat adhit mengenai kasus Antasari Azhar menurut 

dia ada permainan politik di dalam pembunuhan ini. Berikut kutipan jawaban 

Adiht saat diwawancarai, 

  “Menurut saya itu kayak permainan politik banget yak arena 

 ketika pak Antasari Azhar menjadi sebagai ketua KPK kok kasus itu 

 langsung muncul seperti itu, kayak ada permainan politik yang 

 meyebabkan pak Antasari Azhar menjadi dalang pembunuhan tersebut” 



 Sedangkan Made berpendapat bahwa kasus Antasari Azahar ini kurang 

baik karena kalau tidak ketemu dalang di balik kasus Antasari Azhar bisa saja 

Indonesia bergejolak kerena dalang tersebut belum ketemu. Trias dan Fahmi 

sependapat bahwa kasus ini sangat ribet untuk di ikuti serta tidak tau mana yang 

salah dan benar. Tetapi menurut pendapat Pingki kasus Antasari Azhar itu kurang 

adil, tidak adanya keadilan di Indonesia. Berikut kutipan jawaban Pingki saat 

diwawancarai, 

  “Pendapat saya sebenarnya yang pertama itu keadilan di 

 Indonesia harus di tegakan terus emang benar penguasa nomor satu tapi 

 jangan semena-mena kepada figure publik” 

 Berbagai pendapat ataupun tanggapan yang dinyatakan berbagai informan 

dalam wawancara ini membuat informan akan semakin bingung dengan apa yang 

di informasikan oleh media. Informasi yang di berikan oleh media kepada 

khalayak membuat berbagai perbedaan pendapat apakah kasus ini benar-benar 

belum terselesaikan atau sebaliknya memang Antasari Azhar tidak di kriminalisasi 

oleh lawan politiknya. 

3.5 Pemaknaan Khalayak Terhadap Kontruksi Realitas dalam Berita Kasus 

Antasari Azhar 

 Informasi yang disajiakn oleh portal berita online telah melalui sejumlah 

proses penyesuain dan editing agar informasi tersebut bisa di nikmati oleh 

pembaca. Hal ini tak lepas dari keinginan portal berita online untuk menjadikan 

berita sebagai sebuah komoditas untuk di jual kepada masyarakat. Pihak portal 

berita online akan memilih sebuah sisi dari suatu peristiwa yang lebih disukai oleh 



masyarakat untuk kemudian dikemas menjadi berita. Pada bagian ini peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana pemaknaan khalayak terhadap kontruksi relitas dalam 

berita kasus Antasari Azhar. 

 Informan 1 (Made) berpendapat bahwa sikap beberapa media 

memberitakan kasus Antasari Azhar sudah dia percaya akan tetapi tidak semua 

media dia percaya. Berikut kutipan jawaban Made saat diwawancarai,. 

  “Untuk yang diberitakan media hanya beberapa media yang 

 percaya dan tidak semua media saya percaya karena saya kalau membaca 

 berita online itu saya menyaring dari beberapa media tidak hanya 

 berpatokan satu media jadi kalau menurut saya ada media yang 

 memberitakannya kurang dapat dipercaya dan ada media yang bisa 

 dipercaya” 

 Sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan 1 (Made), 

informan 2 (Trias) berpendapat bahwa media yang dia percaya hanya liputan 

6.com dan yahoo selebihnya media elektronik khususnya televisi kurang dia 

percaya karena saat pemilihan presiden yang lalu perbedaan pemberitaan antara 

satu media lain ke media lain berbeda dalam menyajikan berita. Sependapat 

dengan informan 2 (Trias), informan 6 (Adiht) sedikit percaya dengan apa yang di 

beritakan oleh media, menurut informan 6 (Adhit) kebanyakan media 

memberitakan kasus Antasari Azhar bahwa adanya sebuah permainan politik yang 

berjalan saat ini. 



 Sedangkan menurut informan 3 (Fahmi) mengatakan bahwa dia kurang 

percaya apa yang diberitakan oleh media dalam segala hal bentuk informasi. 

Berikut kutipan jawaban Fahmi saat diwawancarai, 

  “Kalau menurut sikap saya terhadap media saya kurang percaya 

 dalam memberitakan segala hal informasi ada media yang memberitakan 

 beda ada pula yang beda, menurut saya kurang terpercaya” 

 Sependapat dengan informan 3 (Fahmi), informan 4 (Pingki) dan infroman 

5 (Arland) mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang di 

informasikan oleh media kepada masyarakat karena banyak media saat ini yang 

memiliki kepentingan politik di dalam nya. Berikut kutipan jawaban Arland saat 

diwawancarai, 

  “Yang pasti saya gak percaya karena saya juga tau aktor 

 dibaliknya, beritanya pun pasti ada yang di pelintir” 

 Tak hanya itu sebagian informan mengatakan bahwa kasus yang 

menimpah Antasari Azhar ini terkandung sebuah relitas yang masih tersembunyi. 

Menurut sebagian infroman yang sudah diwawancara terdapat kejanggalan dalam 

kasus yang menimpah Antasari Azhar, informan 6 (Adhit) mengatakan bahwa 

kemungkinan besar masih ada relitas yang tersembunyi dalam kasus Antasari 

Azhar. Berikut kutipan jawaban Adiht saat diwawancarai,. 

  “Kemungkinan besar ada soalnya sekarang lagi gencar-gencarnya 

 KPK dilemahin oleh politisi-politisi yang mungkin bermain curang dalam 

 mengelolah kinerja mereka, mereka takut nanti kalau dipenjara” 



 Sependapat dengan informan 6 (Adhit), seluruh informan juga mengatakan 

hal demikian, informan 2 (Trias) mengatakan bahwa realitas yang tersembunyi 

dalam kasus ini mungkin masih ada karena kasus Antasari Azhar belum tuntas 

terselesaikan. Sedangakan Informan 3 (Fhami) beranggapan bahwa tidak adanya 

transfaransi dalam kasus Antasari Azhar membuat realitas tersembunyi itu terjadi. 

 Informan 1 (Made) sependapat dengan apa yang dikatakan informan lain, 

menurut dia kasus Antasari Azhar ini terdapat beberapa kejanggalan dan menemui 

titik terang dalam kasus ini. Berikut kutipan jawaban Made saat diwawancarai, 

  “Menurut saya kalau realitas tersembunyi masih banyak relitas 

 yang tersembunyi karena ini kasus yang sangat luar biasa menurut saya 

 juga tidak sembarang orang harus benar melakukan penyedikan yang 

 sangat luar biasa ini. Kasus ini belum menemukan titik terang, sembari 

 dari Antasari Azhar dan para-para saksi juga sangat mengambang” 

 Informan 4 (Pingki) dan informan 5 (Arland juga sependapat dengan yang 

lain bahwa masih ada realitas yang tersembunyi dalam kasus ini serta kasus 

Antasari Azhar ini terlalu diada-adakan sehingga hal tersebut membuat khalayak 

akan semakin penasaran dan bingung terhadap apa yang terjadi di dunia politik 

Indonesia saat ini. 

3.6 Pemaknaan informan terhadap berita kasus Antasari Azhar 

 Kehadiran berita tentang kasus Antasari Azhar memberikan pemaknaan 

yang berbeda terhadap berbagai khalayak. Setiap informan tentu memiliki 

pemaknaan masing-masing terhadap pemberitaan kasus Antasari Azhar. Dalam 

hal ini informan diminta untuk menjelaskan pemaknaan setelah membaca berita 



kasus Antasari Azhar tersebut. Hasil wawancara menunjukan bahwa munculnya 

kasus ini membuat khalayak beranggapan bahwa Antasari Azhar tidak terlibat 

dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dan terdapat aktor politik lain dalam 

pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Pemberitaan kasus Antasari Azhar memiliki 

kejanggalan yang belum terbongkar yang masih bisa digali lebih dalam mengenai 

apa yang terjadi terhadap kasus Antasari Azhar. Misalnya ketika mengetahui 

pemberitaan tersebut makna apa yang ditangkap oleh informan mengenai kasus 

tersebut. 

 Informan 3 (Fahmi) mengatakan bahwa makna yang dia tangkap setelah 

melihat pemberitaan tersebut bahwa kasus ini hanya sebagai pengalihan isu saat 

pilkad DKI Jakarta kemarin. Sedangkan informan 1 (Made) menganggap bahwa 

orang yang ingin berbuat baik harus sangat berhati-hati. Berikut kutipan jawaban 

Made saat diwawancarai, 

  “Dalam berita ini kalau menurut saya maknanya ketika orang 

 ingin  berbuat baik harus sangat berhati-hati di Indonesia karena kalau 

 dia ingin berbuat baik atau kejujuran ketika dia melawan kehendak 

 pemimpin dia  akan terjerat kasus yang sangat ribet” 

 Sedangkan informan 2 (Trias) merasakan bahwa menjadi seorang yang 

prefesional amanah dan pekerja itu tidaklah mudah karena ketika seseorang tidak 

senang terhadap kita maka mereka akan mencari kesalahan kita. Sependapat 

dengan informan 2 (Trias), informan 4 (Pingki) mengatakan bahwa makna yang 

ditangkap setelah membaca berita kasus Antasari Azhar bahwa di Indonesia yang 

kaya akan semakin kaya yang miskin akan semakin miskin dalam artian ketika 



yang ditangkap bukan besan Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin Antasari 

Azhar bisa masuk kedalam penjara. 

 Infroman 5 (Arland) beranggapan bahwa makna dalam kasus ini adalah 

suatu kejadian yang menjatuhkan nama seseorang. Berikut kutipan jawaban 

Arland saat diwawancarai, 

  “Yang jelas pasti ada suatu kejadian untuk menjatuhkan nama 

 seseorang, apalagi ketika kasus Antasari Azhar muncul di media, media 

 sangat menginformasikan, padahal sebelumnya nama Antasari Azhar 

 cukup baik memimpin KPK dengan baik akhirnya tiba-tiba nama jatuh 

 ketika terkena kasus ini” 

 Informan 6 (Adhit) juga merasakan apa yang diungkapkan Arland bahwa 

banyak terjadi drama karena ketika Komisi Pemberantasan Korupsi sedang giat-

giatnya memberantas korupsi tiba-tiba pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 

terkena kriminalisasi terhadap lawan politiknya. 

 Pemberitaan kasus Antasari Azhar menimbulkan banyak pandangan yang 

beragam mengenai kasus Antasari Azhar itu sendiri. Begitu juga pandangan para 

informan mengenai kasus Antasari Azhar ketika diwawancarai. Infroman 2 (Trias) 

misalnya berpandangan bahwa kasus Antasari Azhar rumit dan sulit untuk diusut 

kebenanranya. Sedangkan Infroman 3 (Fahmi) sependapat dengan Trias bahwa 

kasus ini ribet prosesnya juga tidak diperjelas serta belum terbukti siapa yang 

membunuh Nasrudin Zulkarnaen. 



 Pandangan infroman 1 (Made) mengenai kasus Antasari Azhar yaitu 

beliau ingin menegakan hukum seadil-adilnya tapi Antasari Azhar mengambil 

langkah yang terlalu berani. Berikut kutipan jawaban Made saat diwawancarai, 

  “Pandangan saya kasus yang menimpah Antasari Azhar itu beliau 

 ingin menegakan hukum seadil-adilnya tapi beliau mengambil langkah 

 yang terlalu berani, menurut saya dia ingin menangkap besan presiden 

 sebelumnya tapi itu menurut saya sudah benar karena hukum di Indonesia 

 tidak mengenal kecil maupun besar harusnya beliau sudah benar tapi 

 mengapa setelah beliau ingin mengungkap kasus tersebut tetapi beliau 

 terkena kasus pembunhan ini” 

 Hampir sependapat dengan informan lainya, informan 6 (Adiht) 

berpandangan bahwa sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pasti banyak 

lawan politik yang tidak suka dengan beliau yang mempidanakan orang terkena 

kasus korupsi. Sedangkan informan 5 (Arland) berpandangan bahwa Arland 

kecewa dengan pemerintahan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah baik 

mengungkap kasus korupsi tiba-tiba ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 

Antasari Azhar di kriminalisasi. Sementara informan 4 (Pingki) berpandangan 

bahwa saat ini publik harus pintar dalam menilai berita. 

 Jadi, para informan memilik pandangan yang hampir sama bahwa kasus 

Antasari Azhar memliki sebuah kontruksi realitas yang belum terbongkar sampai 

saat ini. Berbagai informan berpandang bahwa Antasari Azhar di kriminaliasi 

dalam pembunhan Nasrudin Zulkarnaen oleh lawan politiknya. 

 Persepsi Informan 1 (Made) mengenai pemeberitaan kasus Antasari Azhar 

bahwa kasus ini masih belum jelas dan belum terang beberapa bulan ini, kasus ini 



juga sudah tidak terangkat ke media mungkin karena pihak Kepolisan Republik 

Indonesia masih mengumpulkan bukti yang lebih jelas. Sependapat dengan 

informan 1 (Made), informan 2 (Trias) mengatakan bahwa persepsinya mengenai 

kasus Antasari Azhar melibatkan tokoh-tokoh politik. Berikut kutipan jawaban 

Trias saat diwawancarai, 

  “Menurut saya kasus ini melibatkan tokoh-tokoh politik, tokoh-

 tokoh ternama yang ada di Indonesia mengknya kasus ini tidak segera 

 terusut secara tuntas dan saat ini pun kasus ini sudah tidak muncul lagi 

 dalam pemberitaan di media, ini sangat mengejutkan sekali oh ternyata 

 itu bisa jadi melibatkan orang-orang penting di Indonesia” 

 Sedangkan informan 3 (Fahmi) mempersepsikan kasus Antasari Azhar 

bahwa kasus yang melibat beliau kurang detail, beritanya bisa saja hilang lalu saat 

pilkada DKI Jakarta berlangsung muncul kembali seperti pengalihan isu. Berbeda 

dengan informan 4 (Pingki) menurut persepsinya bahwa dengan adanya kasus ini 

tidak merubah sama sekali hidupnya. 

 Persepsi informan 5 (Arland) mengatakan bahwa media hanya 

memberitakan informasi hanya dari tranding topiknya saja. Berikut kutipan 

jawaban Arland saat diwawancarai, 

  “Kalau persepsi saya pasti namanya media memberitakan suatu 

 hal yang tranding topic dan pada saat kasus Antasari Azhar sangat 

 memblowup sekali, sangat membantu membuat nama Antasari Azhar 

 menjadi jelek” 

 Sedangkan menurut persepsi informan 6 (Adiht) bahwa dia sedikt kesal 

dengan politisi-politisi yang tidak suka dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Menurut Adiht kenapa di saat Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha untuk 



memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia ada poltisi-politis yang tidak suka 

dengan apa yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Para informan 

sedikit kecewa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia kepada Antasari 

Azhar yang di kriminaliasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa 

yang telah dia lakukan kepada Antasari Azhar. 


	Gambar 1.1 Sebaiknya SBY bongkar kasus saya
	Berita pertama dalam portal berita liputan6.com terkait kasus Antasari Azhar yang merupakan penyabab awal Antasari Azhar melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia bahwa dirinya di kriminalisasi oleh orang lain. Terlihat jelas dari judul pemberitaan...
	Gambar 3.1 Saya siap mati sebut Hary Tanoe utusan cikeas
	Pemberitaan tentang Antasari Azhar dalam portal berita ini menjadi sorotan khalayak untuk mengetahui apa yang terjadi dan siapa dalang dibalik pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berita ini diambil pada tanggal 14 febauri 2017 dalam judul berita ini terl...
	Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna dominan dari berbagai pemberitaan kasus antasari azhar adalah Antasari Azhar tidak terlibat dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dan adanya realitas tersembunyi dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Tetapi khala...
	Informan 6 bernama Zulfikar Adhitiant B merupakan seorang laki-laki berusia 22 tahun informan 6 berprofesi sebagai karyawan Freelance di salah satu percetakan digital di Semarang. Sebagai seorang yang suka dengan melukis dia tidak terlalu sering me...

