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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki cukup banyak koruptor. Korupsi di Indonesia 

sudah menjadi suatu budaya atau trend yang menjamur. Trend korupsi tersebut terindikasi dari 

perkembangan jumlah kasus dan tersangka korupsi selama periode 2010-2014. Berdasarkan data 

yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi cenderung menurun 

selama 2010-2012, tetapi kembali meningkat pada 2013-2014. Pada 2010, jumlah kasus korupsi 

yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) mencapai 448 

kasus. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 

402 kasus. Namun pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. Perkembangan 

jumlah kasus korupsi linier dengan jumlah tersangka korupsi. Pada tahun 2010, jumlah tersangka 

korupsi mencapai 1.157 orang, kemudian cenderung menurun pada 2011 dan 2012. Namun pada 

2013, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 1271 orang. Dengan jumlah koruptor yang tidak 

sedikit, dari tahun ke tahun, maka keberadaan KPK menjadi strategis untuk dipertahankan. 

Undang-undang no. 30 th 2002 lah yang menjadi dasar terbentuknya Lembaga KPK, dengan 

adanya Undang-undang ini maka KPK dibentuk. 
1
  

KPK lahir pada tanggal 29 desember 2003, dan makin menjawab antusiasme masyarakat 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
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"Kasus-kasus atau tersangka-tersangka yang ada 

sepanjang tahun 2013, jadi periode pemantauan itu mulai 

dari Januari sampai bulan Desember 2013 itu ada 1271 

tersangka. Ini meningkat dari dua tahun yang lalu," kata 

Tama S. Langkun. 

"Tahun 2011 itu ada 1056 tersangka. Artinya ada 

peningkatan dari sisi kuantitas. Siapa saja? Diantaranya 

adalah kejaksaan dan kepolisian. Bahkan tidak hanya 
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bicara soal kuantitas tapi juga soal kualitas," 

tambahnya”.
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Kutipan wawancara dengan Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch 

(ICW) dalam berita yang berjudul ICW: Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam tiga Tahun 

Terakhir Meningkat. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa Kasus-kasus yang di tangani KPK 

meningkat. 

KPK semakin tahun semakin menangkap banyak tersangka kasus korupsi, namun KPK 

juga semakin mengalami tekanan dari berbagai pihak, dimulai dengan ditangkapnya pimpinan-

pimpinan yang dikasuskan oleh kepolisian, yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. 

hingga upaya untuk melemahkan KPK lewat revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR RI 

(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).  

“Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai usulan DPR 

untuk merivisi Undang-Undang KPK merupakan upaya 

pelemahan KPK. Ada beberapa poin dalam draft revisi 

yang membatasi ruang gerak KPK. Anggota Divisi 

Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Aradilla Caesar, 

mengatakan beberapa poin tersebut antara lain, 

mengenai Pasal 5 yang mengatur pembatasan usia KPK 

yang hanya 12 tahun sejak undang-undang tersebut 

diberlakukan. Padahal, menurut Aradilla KPK 

merupakan lembaga yang sangat penting ditengah 

budaya korupsi di Indonesia yang semakin menjamur. 

Kedua, draft tersebut menyebutkan bahwa KPK tidak 

memiliki wewenang penuntutan dan pengawasan. Dengan 

adanya pasal ini, maka hal tersebut akan mengamputasi 

kewenangan penindakan KPK. Aradilla menambahkan, 

dalam draf itu disebutkan bahwa KPK berwenang 

mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan 

(SP3) seperti Polri dan Kejaksaan. Padahal, kebijkan SP3 

ini tidak sesuai dengan prinsip KPK, "Poin-poin tersebut 

malah mengamputasi kewenangan KPK. Selama ini KPK 

merupakan lembaga yang cukup besar dan kredibel. 

Revisi UU KPK tak lebih dari upaya melemahkan KPK," 

ujar Aradilla saat dihubungi Republika.co.id, Rabu 

(7/10/15)”.
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 Kutipan wawancara dengan Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 

Aradilla Caesar dalam berita yang berjudul ICW: Revisi UU KPK Upaya Pelemahan KPK. 

Dalam isi berita ini menyatakan bahwa sedang adanya upaya pelemahan KPK. Ada  enam fraksi 

yang mengusulkan perubahan UU KPK tersebut, keenam fraksi itu adalah Fraksi PDI 

Perjuangan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi 

Partai Golkar, usulan itu disampaikan pada rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/15). 

Isu di ataslah yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan tentang gonjang-ganjing 

revisi UU KPK yang ditulis oleh jurnalis portal berita Kompas.com dan Detik.com yang 

memiliki latar belakang dan tujuan serta cara pandang yang berbeda dalam membingkai berita 

tersebut. Portal berita seperti Kompas.com dan Detik.com adalah 2 portal berita yang populer di 

Indonesia dan menempati peringkat kedua teratas untuk kategori situs berita di Indonesia. 

Alexa.com merupakan salah satu situs yang menampilkan ranking website berdasarkan negara, 

kategori tertentu dan juga berdasarkan urutan website dunia. Detik.com merupakan portal berita 

yang berisi artikel, dan fasilitas online. Dalam peringkat Alexa tanggal 6 oktober 2015
5
, 

Detik.com ada di peringkat 264 di dunia dan telah mencapai peringkat ke enam dari keseluruhan 

situs populer yang ada di Indonesia. Pada Juli 1998 situs detik.com per harinya menerima 30.000 

hits (ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) dengan sekitar 2.500 user (Pelanggan Internet). 

Sembilan bulan kemudian, Maret 1999, hits per harinya naik tujuh kali lipat, tepatnya rata-rata 

214.000 hits per hari atau 6.240.000 hits per bulan dengan 32.000 user. Pada bulan Juni 1999, 

angka itu naik lagi menjadi 536.000 hits per hari dengan user mencapai 40.000. Terakhir, hits 

detik.com mencapai 2,5 juta lebih per harinya. Selain perhitungan hits, detikcom masih memiliki 

alat ukur lainnya yang sampai sejauh ini disepakati sebagai ukuran yang mendekati seberapa 

besar potensi yang dimiliki sebuah situs. Ukuran itu adalah page view (jumlah halaman yang 

diakses). Page view detik.com sekarang mencapai 3 juta per harinya. Sekarang detik.com 

menempati posisi ke empat tertinggi dari alexa.com untuk seluruh kontent di Indonesia.  

 Selain Detik.com ada media yang sejenis, diantaranya seperti Kompas, Vivanews, 

Okezone dan sebagainya. Kompas.com adalah portal berita yang populer di Indonesia, seperti 

yang di jabarkan oleh Alexa.com, Kompas.com berada pada peringkat 434 di dunia dan ke 

sembilan di Indonesia, Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif 
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per bulan, dan total 40 juta page views/impression per bulan. Saat ini, Kompas.com telah 

mencapai 120 juta page view perbulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompas juga 

merupakan portal berita yang diminati masyarakat Indonesia.
6
 

Media merupakan saluran komunikasi yang melakukan proses pengemasan pesan, dan 

dimana pesan yang di kemas inilah yang memiliki makna yang beragam di dalam masyarakat 

yang menerima pesan tersebut. Dalam proses tersebut, media dapat memilih fakta-fakta yang 

akan di angkat menjadi berita, maupun fakta-fakta yang akan dibuang dan pada akhirnya tidak di 

masukan kedalam pemberitaan. Dalam pembuatan berita, media juga memilih simbol apa saja 

yang akan dimasukan kedalam pemberitaan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa. Kedua hal 

diatas yang akhirnya menentukan gambaran yang terbentuk dalam pikiran khalayak tentang 

suatu peristiwa (Suwardi dalam Hamad,2004: xvi). 

Framing dilakukan media untuk mengkonstruksi fakta dalam sebuah pemberitaannya, 

menonjolkan ataupun memberikan penekanan pada aspek tertentu sesuai dengan kepentingan 

media tersebut. Dalam membingkai suatu berita, maka ada bagian tertentu yang ditonjolkan, 

dihilangkan, dan ada bagian yang dikesampingkan pula. Hal ini bertujuan agar informasi yang di 

terima oleh khalayak, sesuai dengan frame yang dibentuk oleh media. Pemaknaan oleh khalayak 

ini yang menjadi suatu yang penting bagi khalayak dalam memahami suatu realitas. (Eriyanto, 

2002: 66-67).  

Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana Kompas.com dan Detik.com 

menyajikan suatu peristiwa tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayak, karena  

Kompas.com dan Detik.com mengonstruksi berita sesuai masing-masing ideologi media. Oleh 

karena itu bagaimana posisi Kompas.com dan Detik.com dalam konstruksi pemberitaan gonjang-

ganjing revisi UU KPK menjadi menarik untuk diteliti. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pemberitaan gonjang-ganjing revisi UU KPK di bingkai oleh Kompas.com dan 

Detik.com ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Mengetahui bagaimana pemberitaan gonjang-ganjing revisi UU KPK di bingkai oleh 

Kompas.com dan Detik.com 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya pengembangan keilmuan dalam bidang komunikasi dengan 

menggunakan teori framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akan penelitian-penelitian 

lainnya yang sejenis. 


