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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini, penulis ingin menguraikan data hasil dari penelitian dan memulainya 

dengan pembahasan. Hal yang akan dibahas disini mengacu pada tujuan pertama dari 

penelitian ini, yakni menjawab permasalahan “Bagaimana pemberitaan gonjang-ganjing 

revisi UU KPK dibingkai oleh Kompas.com dan Detik.com”. Data yang didapatkan selama 

periode 07 Oktober 2015 hingga 07 November 2015, dipaparkan langsung dalam bentuk 

perangkat Framing model Gerald Pan M.Kosicki. 

5.1.1 Sintaksis  

Unsur sintaksis berhubungan dengan susunan kata atau frase dalam kalimat. Selain 

itu, dalam sintaksis terdapat cara atau strategi yang dilakukan oleh wartawan untuk 

menyusun fakta-fakta yang diperoleh baik peristiwa, opini, kutipan ataupun pengamatan 

atas peristiwa kedalam suatu berita. Headline merupakan unsur yang termuat didalam 

sintaksis.   

Headline merupakan aspek sintaksis dan wacana berita dengan tingkat kemenonjolan 

yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. Headline mempengaruhi bagaimana 

berita dimengerti untuk kemudian digunakan dalam membuat pengertian isu dan peristiwa 

yang akan ditampilkan oleh wartawan. Headline digunakan untuk menunjukkan bagaimana 

wartawan mengonstruksi suatu isu. Berdasarkan pemberitaan pada portal berita 

Kompas.com dan Detik.com yang memuat berita tentang gonjang-ganjing revisi UU KPK. 

Berikut berita beserta dengan analisisnya: 
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5.1.1.1 Berita Pada Kompas.com 

1.  Tanggal 08 Oktober 2015 

Judul : Ini Alasan PDIP Batasi Umur KPK Hanya 12 Tahun   

 

 

Melalui judul tersebut wartawan ingin pembaca mengetahui alasan mengapa perlu 

adanya pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun. Kata PDIP yang digunakan wartawan 

menurut penulis kata tersebut bertujuan untuk “melindungi” melindungi disini wartawan 

memperlihatkan keberpihakannya pada PDIP, sehingga pembaca ketika membaca judul 

tersebut setuju jika KPK dibatasi usianya hanya 12 Tahun karena adanya alasan-alasan dari 

PDIP yang merupakan partai besar di Indonesia. 

2.  Tanggal 08 Oktober 2015 

Judul : Ini Alasan Misbakhun Tandatangani Draf Revisi UU KPK 

 

Dalam judul diatas, wartawan ingin membuat pemikiran pada pembaca bahwa 

Misbakhun dalam menandatangani draf revisi UU KPK memiliki alasan sendiri, sehingga 

menurut penulis wartawan terkesan memihak kepada Misbakhun. Misbakhun sendiri 
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merupakan anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, wartawan dalam hal ini fokus 

kepada Misbakhun karena misbakhun memiliki jejak politik yang kontroversial, karena pada 

saat pemerintahan SBY, Misbakhun mengkritik keras pemerintahan SBY, dan misbakhun 

yang menentang untuk diselesaikannya kasus bailout Bank Century, dan menolak keras 

adanya dana aspirasi untuk DPR sebesar Rp.20 Milyar per anggota DPR pada saat 

pemerintahan SBY. Langkah tegas Misbakhun dalam mendukung pemberantasan korupsi 

inilah yang dijadikan latar belakang untuk menonjolkan Misbakhun dalam berita ini.  

3. Tanggal 08 Oktober 2015  

Judul : Sekjen PDI-P : Revisi UU KPK Merupakan Hasil Kesepakatan Dengan 

Pemerintah  

 

Headline ini mengarahkan berita kepada pembelaan pada PDI-P, dalam hal ini 

wartawan ingin mengarahkan pembaca bahwa revisi UU KPK bukan Cuma dari pihak PDI-

P saja, namun pemerintah juga ikut dan bersepakat untuk merevisi UU KPK tersebut.   

4. Tanggal 08 Oktober 2015 

Judul : Sekjen PDI-P : Heran Kenapa KPK Tidak Pernah Ungkap Mafioso Korupsi 
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Dari judul tersebut, wartawan menggambarkan KPK sebagai sosok yang tidak benar-

benar menjalankan fungsinya, karena dalam judul tersebut tertulis “Sekjen PDI-P: Heran 

Kenapa KPK Tidak Pernah Ungkap Mafioso Korupsi” kata “Tidak Pernah” menunjukan 

bahwa KPK sama sekali tidak mengungkap atau tidak pernah menyentuh mafioso korupsi. 

Mafioso disini berarti mafia korupsi. Dalam KBBI mafia merupakan perkumpulan rahasia 

yang bergerak dibidang kejahatan (kriminal). Sekjen PDI-P sebagai orang yang mengatakan 

hal tersebut, dalam hal ini penulis melihat Sekjen PDI-P menilai merevisi UU KPK adalah 

tindakan yang pas dan benar, karena dirasa KPK tidak maksimal dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. 

5. Tanggal 08 Oktober 2015 

Judul : PDI-P Batasi Usia KPK 12 Tahun Karena Terlalu Muak Dengan Korupsi 

 

Dari judul ini penulis melihat bahwa karena PDI-P muak dengan korupsi, maka yang 

menjadi korbannya yaitu KPK sendiri, dari judul tersebut wartawan ingin meyakinkan 

pembaca bahwa pembatasan usia KPK harus dilakukan karena terlalu banyaknya tindak 

pidana korupsi yang ada di Indonesia dan dalam berita ini PDIP berharap melalui 

pembatasan usia ini, kinerja KPK lebih fokus dan lebih maksimal lagi.  

 

          5.1.1.2 Berita Pada Detik.com 

1. Tanggal 08 Oktober 2015 

Judul : 9 Ribuan Netizen Desak DPR Jangan Lemahkan KPK 
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Mengenai adanya usulan revisi UU KPK oleh DPR RI, Detik.com membuat sebuah 

berita 9 Ribuan Netizen Desak DPR Jangan Lemahkan KPK, dari judul tersebut wartawan 

ingin menunjukan bahwa 9 ribuan netizen tidak menyetujui adanya revisi UU KPK sehingga 

mendesak DPR jangan lemahkan KPK, dapat disimpulkan bahwa wartawan ingin 

membentuk sebuah pemahaman pembaca bahwa DPR akan melemahkan KPK dengan 

Merevisi UU KPK, sehingga 9 ribuan netizen mendesak DPR agar tidak melemahkan KPK.  

 

2. Tanggal 08 Oktober 2015 

Judul : Politikus PDIP : Revisi UU KPK Adalah Perintah Partai 

 

 

Pada berita yang kedua Detik.com membuat berita dengan judul Politikus PDIP : 

Revisi UU KPK Adalah Perintah Partai. Pada judul tersebut terdapat suatu kalimat yang 

muncul dari politikus PDIP, dalam hal ini wartawan ingin menekankan kepada pembaca 

bahwa revisi UU KPK adalah perintah dari partai dan hal ini didukung oleh perkataan dari 

salah satu politikus PDIP yaitu Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto yang 

menyebutkan bahwa revisi UU KPK adalah perintah partai. 
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3. Tanggal 10 Oktober 2015 

Judul : Dukungan Untuk Petisi ‘Jangan Bunuh KPK’ Tembus 37 Ribu Tanda Tangan 

 

Pada berita ini wartawan membuat judul “Dukungan Untuk Petisi ‘Jangan Bunuh 

KPK’ Tembus 37 Ribu Tanda Tangan”, dalam judul tersebut wartawan menggunakan kata 

tembus, kata ini memiliki makna sesuatu yang sudah melewati batas, wartawan ingin 

menggiring pembaca agar seolah-olah 37 ribu tanda tangan adalah angka yang sangat 

banyak, dan membuat pandangan di kalangan pembaca bahwa banyak yang tidak setuju 

adanya revisi UU KPK.  

4.   Tanggal 11 Oktober 2015 

Judul : Penyadapan KPK Konstitusional, Mengapa DPR Ingin Membatasinya?  

 

 

Kata-kata yang dipakai dalam menyusun Judul berita ini menjelaskan bahwa 

penyadapan yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan yang sah dan konstitusional, 

serta pembaca dituntun untuk ikut mempertanyakan mengapa DPR ingin membatasi 

Penyadapan yang dilakukan KPK. Secara keseluruhan, judul ini lebih memojokan DPR yang 

ingin merevisi UU KPK 
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5.  Tanggal 11 Oktober 2015 

judul : Dari Pada Revisi UU KPK, DPR Lebih Baik Percepat Tes Kelayakan Capim 

KPK 

 

Lewat judul ini wartawan ingin menunjukkan bahwa DPR seolah-olah 

memperlambat Tes Kelayakan Capim KPK dengan disibukan untuk merevisi UU KPK. 

Wartawan juga menggunakan kata ‘Dari Pada’ pada awal kalimat, menurut peneliti hal ini 

menunjukan bahwa tidak penting untuk merevisi UU KPK karena UU KPK sudah dianggap 

pas. 

 

5.1.2 Skrip 

Dibagian ini penulis akan memaparkan Skrip dari berita-berita yang telah dipilih. 

Skrip sendiri merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh wartawan dalam 

mengkonstruksi suatu berita. Dalam hal ini konstruksi yang dimaksudkan adalah cara 

bagaimana suatu peristiwa dapat dipahami dengan cara menyusun urutan-urutan bagian 

tertentu. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah 5W+1H. Bagian skrip ini akan 

dikerjakan oleh peneliti dalam bentuk tabel ( tabel analisis skrip terdapat pada bagian 

lampiran 1). 

 

5.1.3 Tematik 

Struktur tematik mencakup tentang bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat 

oleh wartawan. Struktur tematik berkaitan dengan bagaimana fakta itu ditulis, kalimat 

dipakai, dan penempatan sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Tematik 

merupakan proses pengaturan tekstual yang disuguhkan kepada pembaca sehingga pembaca 
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dapat memberikan perhatian pada bagian-bagian terpenting dari isi teks. 

 

5.1.3.1 Berikut adalah struktur tematik dari berita pada kompas.com: 

 

1. Tanggal 08 Oktober2015 

Judul : Ini Alasan PDI-P Batasi Umur KPK Hanya 12 Tahun 
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Pada pemberitaan ini, wartawan menggunakan hipotesis: Fungsi KPK adalah untuk 

penguatan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang sudah berdaya, sehingga usia KPK perlu 

dibatasi. Didalam berita ini juga setiap paragraf saling mendukung paragraf yang lain dan 

paragraf-paragraf tersebut menguatkan hipotesis dari wartawan. Dalam berita ini dimuat 

hasil wawancara dengan narasumber yaitu Sekretaris Fraksi PDIP dan sekaligus sebagai 

anggota komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto, dimana dari paragraf pertama ke paragraf 

yang lain saling terkait. Dalam berita tersebut Bambang Wuryanto menjelaskan alasan-

alasan mengapa fraksi PDI-P membatasi usia KPK yang hanya 12 tahun, dalam berita juga 

di jelaskan bahwa ada 15 anggota fraksi PDI-P dan fraksi-fraksi lain yang mengusulkan UU 

KPK saat rapat Badan Legislasi, sehingga menurut penulis, berita ini menggiring pembaca 

bahwa pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun memang perlu dilakukan karena 

Kepolisian dan kejaksaan sudah berdaya dalam menangani kasus-kasus korupsi, hal ini 

diperkuat dengan bukan cuma fraksi PDI-P saja yang mengusulkan, namun juga fraksi-fraksi 

yang lain yang ada di DPR juga mengusulkannya. 
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2. Tanggal 20 September 2015.  

Judul : Ini Alasan Misbakhun Tandatangani Draf Revisi UU KPK 
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Dalam berita ini wartawan memiliki hipotesis: Revisi UU KPK harus masuk dalam 

prolegnas 2015. Hipotesis wartawan ini didukung pernyataan dari anggota komisi XI dari 

Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun. Didalam berita tersebut berisi tentang penjelasan-

penjelasan Misbakhun mengapa dia menandatangani draf revisi UU KPK, di antaranya: 

“Misbakhun mengaku hanya menandatangani usulan revisi ini masuk ke dalam program 

prolegnas prioritas 2015”, “Misbakhun sendiri mengaku ingin merevisi UU KPK agar tidak 

ada lagi pimpinan yang terjerat masalah hukum, seperti yang dialami oleh dua pimpinan 

KPK sebelumnya, Abraham Samad dan Bambang widjojanto. Oleh karena itu, revisi UU ini 

harus dipercepat dan masuk dalam prolegnas 2015 agar pimpinan KPK yang sudah ada nanti 

bisa bekerja dengan UU yang baru” pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh 

Misbakhun sangat mendukung hipotesis wartawan, dan pembaca dibawa untuk mengikuti 

apa yang menjadi tujuan dari berita tersebut, serta dalam berita ini kasus-kasus yang dialami 

dua pimpinan KPK yang terdahulu sebagai alasan agar revisi UU KPK tersebut masuk 

dalam Prolegnas 2015. 

 

3. Tanggal 08 Oktober 2015 

Judul : Sekjen PDI-P:  Revisi UU KPK Merupakan Kesepakatan Dengan Pemerintah 
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Dalam berita ini, hipotesis yang digunakan oleh wartawan yaitu revisi UU KPK 

merupakan hasil kesepakatan DPR dengan Pemerintah, hipotesis wartawan ini sangat 

didukung oleh pernyataan dari Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menjelaskan bahwa 

revisi UU KPK berawal dari kesepakatan Parlemen dengan Pemerintah, dilanjutkan dengan 

pemaparan alasan oleh Hasto Kristiyanto, mengapa perlu adanya revisi UU KPK yang 

menyatakan bahwa partainya menilai perlu dilakukannya perbaikan terkait UU KPK, 

menurutnya KPK belum terbebas dari kepentingan-kepentingan politik. Berita diakhiri 

dengan pernyataan dari Hasto Kristiyanto bahwa DPR hanya menjalankan fungsi legislasi 

sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan bukan berdasarkan arahan seseorang yaitu ketua 

umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Pada akhir berita tersebut pembaca diggiring kepada 

revisi UU KPK yang merupakan aspirasi dari masyarakat sendiri, dan bukan dari ketua 

umum PDI-P yaitu Megawati Soekarnoputri. 

4. Tanggal 08 Oktober 2015.  

Judul : Sekjen PDI-P Heran Kenapa KPK Tidak Pernah Ungkap Mafioso Korupsi 

Didalam berita dibawah ini wartawan hanya menuliskan apa yang dikatakan oleh 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto menilai bahwa kasus yang 

ditangani KPK perlu dibatasi nilainya agar KPK memiliki skala Prioritas, yaitu pada 

pengusutan yang berkaitan dengan bidang tertentu seperti mafia minyak dan gas, mafia 

impor, serta mafia pajak. Berita selanjutnya berisi tentang penjelasan bahwa usulan tentang 

revisi UU KPK masih bisa diubah sesuai dengan masukan dari masyarakat, dan diakhir 

berita pembaca disuguhi poin-poin revisi yang menjadi perhatian. Menurut penulis, 

wartawan ingin menggiring masyarakat untuk menyetujui revisi UU KPK, dari berita ini 

terlihat KPK bekerja kurang maksimal dan DPR harus memaksimalkan kinerja KPK melalui 

revisi UU KPK tersebut, pembaca juga diyakinkan melalui kalimat dari Hasto yang 

menegaskan bahwa draf revisi yang bergulir di DPR tersebut masih sebatas usulan, masing-

masing fraksi masih bisa mengubah usulannya sesuai dengan masukan dari masyarakat. 

Penjelasan Harso tersebut membuat pembaca merasa lega karena draf revisi tersebut masih 

bisa berubah sesuai usulan dari masyarakat.  
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5. Tanggal 08 Oktober 2015.  

Judul: PDI-P Batasi Usia KPK Hanya 12 Tahun Karena Terlalu Muak Dengan Korupsi 
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Dalam berita ini hipotesis yang digunakan wartawan yaitu Revisi UU KPK muncul 

karena PDI-P terlalu muak dengan korupsi. Hipotesis ini didukung oleh Harso Kristiyanto 

yang menegaskan bahwa “Intinya adalah bahwa kita sudah terlalu muak dengan persoalan 

korupsi, masa kita enggak bisa selesaikan dalam waktu 12 tahun. Negara ini bisa mencapai 

indeks korupsi yang setingkat dengan Singapura, setingkat dengan negara-negara maju. 

Kalau dalam 12 tahun dia tidak bisa bikin sejajar dengan bangsa lain, berarti kita sebagai 

bangsa yang gagal” dalam berita ini pembaca juga digiring agar percaya bahwa apa yang 

dilakukan oleh DPR untuk merevisi UU KPK merupakan hal yang baik untuk memacu 

kinerja KPK agar bekerja lebih keras lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi, hal ini 

dikuatkan pada sudut pandang Harso yang menilai bahwa pembatasan usia KPK bisa 
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dipandang melalui perspektif yang positif. Batasan usia KPK bisa memacu kinerja KPK agar 

bekerja lebih keras dalam memberantas tindak pidana korupsi. 

  

 5.1.3.2 Berikut Adalah Struktur Tematik Dari Berita Pada Detik.com: 

6. Tanggal 08 Oktober 2015.  

Judul: 9 Ribuan Netizen Desak DPR Jangan Lemahkan KPK 

 

Dalam berita ini hipotesis wartawan sangat terlihat jelas, yaitu dengan 

menandatangani petisi pada halaman change.org/janganbunuhkpk maka kita mendukung 

agar politisi dan koruptor tidak membubarkan KPK, untuk mendukung hipotesis ini, berita 

diawali dengan pemaparan tentang ribuan masyarakat yang menandatangani petisi pada 

halaman change.org/janganbunuhkpk. Dalam berita ini wartawan hanya menghadirkan satu 
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narasumber yaitu koordinator ICW, Emerson Yuntho, dimana pada berita ini Emerson 

memberikan satu kalimat perintah “Jangan biarkan politisi dan koruptor bubarkan KPK! Ayo 

klik change.org/janganbunuhkpk tanda tangan dan sebarkan” dalam kalimat ini menurut 

penulis wartawan sengaja memasukan kalimat tersebut karena wartawan ingin mengajak 

pembaca agar tidak membiarkan politisi dan koruptor membunuh KPK dengan cara 

menandatangani petisi pada halaman change.org/janganbunuhkpk 

7. Tanggal 08 Oktober 2015.  

Judul: Politikus PDI-P : Revisi UU KPK Adalah Perintah Partai  

 

Dalam berita ini wartawan menggunakan hipotesis Partai PDI-P setuju mendukung 

revisi UU KPK, hipotesis ini diperkuat dengan kalimat “Fraksi PDIP setuju mendukung 

rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya tegak 

lurus dalam menjalankan instruksi.” Dari berita ini pembaca digiring kepada PDI-P yang 

setuju dengan revisi UU KPK walaupun revisi tersebut melemahkan KPK. 



43 

 

8. Tanggal 10 Oktober 2015. 

 Judul: Dukungan untuk Petisi ‘Jangan Bunuh KPK Tembus 37 Ribu Tanda tangan 

 

Dalam berita ini menurut penulis ada dua tujuan dari wartawan yaitu yang pertama 

wartawan ingin agar pembaca mengetahui isi dari tuntutan petisi ‘Jangan Bunuh KPK’ hal 

ini didukung dari kalimat yang ditulis oleh wartawan sendiri “Ada dua tuntutan petisi 

'Jangan Bunuh KPK'. Pertama, menuntut Ketua DPR menghentikan pembahasan revisi UU 

KPK dan mencabutnya dari Prolegnas DPR. Kedua, menuntut Presiden Jokowi menolak 

revisi UU KPK.” Tujuan yang kedua yaitu agar pembaca mengetahui poin-poin yang ada 

pada draf revisi UU KPK yang dianggap oleh wartawan sebagai pengantar kiamat KPK.  
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9. Tanggal 11 Oktober 2015.  

Judul: Penyadapan KPK Konstitusional, Mengapa DPR Ingin Membatasinya? 

 

Pada berita ini terlihat jelas keberpihakan wartawan kepada KPK, di awal berita 

dijelaskan oleh wartawan bahwa 2 kali putusan MK menyatakan sistem penyadapan KPK 

sah tanpa harus izin hakim ketua pengadilan negeri dahulu, selanjutnya di tegah berita 

wartawan mengisi berita dengan penjelasan-penjelasan dari narasumber yang pro terhadap 

KPK, narasumber tersebut yaitu Betty Alisjahna Jubir Pansel Pimpinan KPK, yang 

menjelaskan bagaimana KPK yang harus meminta ijin dahulu kepada hakim ketua untuk 

melakukan penyadapan ,maka menurut Betty kemungkinan kebocoran informasi akan 

semakin tinggi, dan betty juga menjelaskan bahwa sistem penyadapan KPK diaudit secara 

rutin. Hal ini menggiring pembaca untuk berpihak kepada KPK yang selama ini menangkap 

oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari uang rakyat. 
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10. Tanggal 11 Oktober 2015.  

   Judul: Dari Pada Revisi UU KPK, DPR Lebih Baik Percepat Tes Kelayakan Capim 

KPK 

Dalam berita dibawah ini wartawan memiliki hipotesis yaitu Dari pada merevisi UU 

KPK, lebih baik DPR percepat tes kelayakan Capim KPK. Hipotesis ini didukung oleh 

narasumber yaitu Betty yang menjelaskan bahwa Presiden sudah menyerahkan surat ke DPR 

terkait capim KPK yang akan menjalani fit and proper test. Namun meski belum ada jadwal 

pasti kapan komisi III akan melakukan pengujian terhadap 8 capim KPK. Kedua yang 

menguatkan hipotesis wartawan yaitu pernyataan dari ketua PP Pemuda Muhammadiyaj, 

Dahnil Anzar Simanjuntak yang curiga jika DPR sengaja menunda-nunda waktu fit and 

proper test. Revisi UU KPK pasti akan menjadi salah satu bahan bagi DPR untuk mencari 

capim KPK yang sejalan dengan pemikiran DPR untuk merombak total UU yang akhirnya 

akan membunuh KPK. Dari rangkaian berita tersebut, pembaca digiring kepada DPR yang 

menunda-nunda fit and proper test dan berniat untuk membunuh KPK melalui revisi UU 

KPK.  
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5.1.4 Retoris 

Struktur retoris merupakan bentuk penggambaran dari pilihan gaya atau kata yang 

dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan dalam 

membuat suatu berita. Selain melalui rangkaian kata, penekanan berita dapat melalui 

gambar,maupun grafis yang ditampilkan oleh wartawan pada saat membuat berita.  

 

 

5.1.4.1 Berikut adalah struktur retoris dari pemberitaan pada Kompas.com 

 

1. Tanggal 08 Oktober 2015. Judul : Ini Alasan PDI-P Batasi Umur KPK Hanya 12 

Tahun 
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Pemilihan kata “Alasan” pada headline merujuk kepada kata pembelaan, kata ini 

biasa digunakan saat seseorang sedang terpojok atau sedang merasa bersalah, sehingga 

mencari alasan untuk membenarkan diri. Terlihat jelas bahwa wartawan ingin melindungi 

PDI-P dari pikiran negatif masyarakat, karena PDI-P yang memotori adanya revisi UU KPK. 

 

2. Tanggal 08 Oktober 2015. Judul : Ini Alasan Misbakhun Tandatangani Draf Revisi 

UU KPK 

 

 Judul pada pemberitaan ini menyebutkan kata “Alasan” kata ini biasa digunakan saat 

seseorang sedang terpojok atau sedang merasa bersalah,sehingga mencari alasan untuk 

membenarkan diri. 

 

Dalam berita ini Misbakhun mengaku ingin merevisi UU KPK agar tidak ada lagi 

pimpinan KPK yang terjerat masalah hukum, disini penulis melihat bahwa Abraham Samad 

dan Bambang Widjojanto dijadikan kambing hitam oleh Misbakhun, mereka di jadikan 

alasan agar UU KPK dapat masuk prolegnas dan dapat di revisi dengan lancar. Dalam berita 

ini seolah-olah Misbakhun ingin KPK perlu disempurnakan lagi, dengan cara merevisi UU 

KPK. 
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3. Tanggal 08 Oktober 2015. Judul : Sekjen PDI-P : Revisi Uu KPK Merupakan Hasil 

Kesepakatan Dengan Pemerintah 

 

 

Dalam berita tersebut wartawan menulis apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI-P, 

dimana Harso menyampaikan bahwa revisi UU KPK berawal dari kesepakatan parlemen 

dengan pemerintah, disini digunakan kata “Kesepakatan” yang artinya adanya deal-dealan 

perjanjian antara pemerintah dengan DPR yang tidak dibuka ke publik. Hal ini menarik 

perhatian pembaca karena keingintahuan pembaca kepada kesepakatan apa yang terjalin 

antara pemerintah dan DPR. 

 

 

Dari pemberitaan tersebut Harso secara tegas mengatakan bahwa KPK belum 

terbebas dari kepentingan-kepentingan politik, dengan kata lain menurut harso KPK ada 

yang menyetirnya, siapa yang menyetir, yaitu partai politik. Namun disini tidak disebutkan 

secara spesifik partai politik mana yang menunggangi KPK untuk kepentingan partainya. 
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Dalam berita ini wartawan menuliskan mengapa perlu adanya SP3, disini wartawan 

menggunakan kalimat “Dimungkinkan secara manusiawi penegak hukum bisa salah” 

dengan contohnya yaitu Bambang Widjojanto yang kala itu terkena kasus hukum dan 

meminta adanya SP3. Alasan inilah yang menjadi dasar bagi PDI-P saat memasukan pasal 

tentang SP3 tersebut kedalam Revisi UU KPK. 

 

 Dalam pemberitaan ini wartawan mengarahkan pembaca kepada tidak adanya 

arahan dari ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, hal ini diperkuat dengan kalimat 

“Ia hanya mengatakan bahwa fraksi PDI-P di DPR menjalankan fungsi legislasi sesuai 

dengan aspirasi masyarakat, dan bukan berdasarkan arahan seseorang” dari kalimat ini 

terlihat jelas bagaimana wartawan membuat pencitraan kepada Megawati Soekarnoputri dan 

PDI-P perjuangan, secara mengarahkan pembaca bahwa yang mengiginkan revisi UU KPK 

bukanlah PDI-P, melainkan aspirasi masyarakat sendiri. 
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4. Tanggal 08 Oktober 2015. Judul : Sekjen PDI-P Heran Kenapa KPK Tidak Pernah 

Ungkap Mafioso Korupsi 

 

 

Dari berita tersebut penulis menilai bahwa kinerja KPK terlalu luas,sehingga tidak 

ada konsentrasi kemana KPK harus difokuskan. Itulah yang menjadi salah satu dasar bagi 

PDI-P untuk merevisi UU KPK. 

 

Dalam berita ini wartawan memasukan kata “Perbaikan” sebagai kata kuncinya, 

dimana itu berarti banyak terjadi kesalahan pada tubuh KPK sehingga Harso merasa perlu 

adanya perbaikan. 

 

5. Tanggal 08 Oktober 2015. Judul : PDI-P Batasi Usia KPK 12 Tahun Karena Terlalu 

Muak Dengan Korupsi 

 

Pada berita tersebut PDI-P memcoba membawa pembaca kepada pola pikir PDI-P, 

dimana Harso mengajak Pembaca agar berpikir tentang revisi UU KPK melalui perspektif 

yang positif, Harso menjelaskan Pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun, semata-mata 

untuk memacu kinerja KPK agar lebih keras lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi. 

Kata “memacu” disini berarti mempercepat sesuatu. Wartawan sengaja memasukan kata 
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tersebut agar masyarakat menilai bahwa kinerja KPK yang sekarang sangat lamban dalam 

memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembaca akan mendukung rencana PDI-P 

untuk merevisi UU KPK karena dianggap akan memacu kinerja KPK, dengan harapan KPK 

akan bekerja lebih keras lagi. 

 

  Dalam berita ini, wartawan menggunakan kata “Muak” kata ini bermakna tidak mau 

melihat lagi sehingga jika di terjemahkan, maka intinya PDI-P tidak ingin melihat kasus 

korupsi lagi di Indonesia. Disini pembaca dihadapkan pada suatu pertanyaan, dan tantangan 

,” masa kita enggak bisa selesaikan dalam waktu 12 tahun”. Harso juga mengatakan jika 

dalam waktu 12 tahun KPK tidak bisa bikin sejajar dengan bangsa lain,berarti kita sebagai 

bangsa yang gagal. Dalam hal ini wartawan ingin menunjukan kepada pembaca bahwa KPK 

merupakan tumpuan negara kita, sehingga perlu dilakukan perbaikan-peraikan sehingga 

KPK dapat bekerja lebih baik lagi. 

 

5.1.4.2 Berikut adalah struktur retoris dari pemberitaan pada Detik.com: 

 

1. Tanggal 08 Oktober 2015. Judul : 9 Ribuan Netizen Desak DPR Jangan Lemahkan 

KPK     
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Dari gambar ini wartawan ingin menggiring pembaca kepada jika dilakukan revisi 

UU KPK maka akan dibangun museum Komisi Pemberantasan Korupsi. Tulisan ini ditulis 

pada papan dan dipegang oleh 2 orang yang mengenakan baju khas KPK yang berwarna 

orange tulisan tersebut berbunyi “ Segera di bangun Museum Komisi Pemberantasan 

Korupsi”. Karena jika revisi benar-benar dilakukan maka KPK akan tinggal cerita dan 

benar-benar tidak berdaya dalam melawan para koruptor. 

 

Pada berita ini wartawan menggunakan 2 kata yang menjadi inti, yaitu ‘kebiri 

kewenangan’ kebiri kewenangan ini maksudnya yaitu KPK tidak memiliki kewenangan 

untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu kata ‘Kiamat’ kata ini 

digunakan karena 7 pasal yang ada pada draf revisi UU KPK akan mengantarkan KPK pada 

ketidak berdayaan, dan pada kematian KPK. 

 

Pada berita ini wartawan menggunakan kalimat “Jangan biarkan politisi dan koruptor 

bubarkan KPK!” makna dari kalimat tersebut adalah politisi dan para koruptor bekerjasama 

untuk membubarkan KPK. disini wartawan juga ingin mengajak pembaca untuk mendukung 

penolakan pada revisi UU KPK dengan menandatangani petisi dan menyebarkan dengan 

klik pada halaman change.org/janganbunuhkpk. 

 

2. Tanggal 08 Oktober 2015. Judul: Politikus PDI-P: Revisi UU KPK Adalah Perintah 

Partai 
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Pada berita ini wartawan ingin menunjukan bahwa PDI-P lah yang memotori adanya 

revisi UU KPK, hal ini didukung oleh judul berita diatas yang menyebutkan bahwa revisi 

UU KPK adalah perintah partai. Gambar yang dimuat oleh wartawan menggambarkan 

bagaimana semangatnya politisi partai PDI-P yang di motori oleh Megawati Soekarnoputri. 

 

3. Tanggal 10 Oktober 2015. Judul : Dukungan Untuk Petisi ’Jangan Bunuh KPK’ 

Tembus 37 Ribu Tanda Tangan 

 

Pada berita ini wartawan menggunakan kata “Tembus” tembus merupakan kata yang 

berarti sudah tidak muat lagi sampai melebihi batas. Judul ini menarik pembaca sehingga 
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pembaca penasaran untuk membacanya. Gambar yang digunakan juga sangat menarik, 

dengan gambar orang-orang yang menggunakan sarung tangan dan ikat kepala yang 

bertuliskan “GAK” yang artinya menolak dan ada 2 orang yang menggunakan ikat kepala 

bertuliskan “SAVE KPK” yang berarti lindungi KPK gambar ini menurut penulis bermakna 

mari kita tolak revisi UU KPK serta kita Lindungi KPK. 

 

Ada 2 tuntutan didalam petisi tersebut wartawan memasukan 2 tuntutan tersebut 

bermaksud agar pembaca dapat mengetahui apa isi dari petisi ‘Jangan Bunuh KPK’ tersebut. 

 

Pada berita ini wartawan menggunakan kata “membunuh harapan dan asa” kata 

membunuh harapan berarti menghilangkan harapan dan asa menggambarkan cita-cita. 

Tujuan dari berita ini yaitu memberitahukan kepada pembaca bahwa revisi UU KPK tidak 

hanya melemahkan tapi juga membunuh harapan dan asa ratusan juta penduduk indonesia 

yang terus bermimpi Indonesia bebas korupsi. 

 

4. Tanggal 11 Oktober 2015. Judul : Penyadapan KPK Kosnstitusional, Mengapa DPR 

Ingin Membatasinya 
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Dari judul diatas, wartawan mempertanyakan mengapa DPR ingin membatasi 

penyadapapan KPK yang Konstitusional? Dari judul ini wartawan ingin menggiring 

pembaca untuk ikut mempertanyakan hal tersebut, dan DPR dianggap akan melemahkan 

KPK melalui revisi UU KPK. Dari gambar diatas, terlihat orang-orang yang semangat dan 

mengangkat tangannya yang menggunakan sarung tangan serta ikat kepala yang bertuliskan 

“GAK” serta memegang spanduk yang bertuluiskan “TOLAK REVISI UU KPK, SAVE 

KPK” gambar ini memperlihatkan betapa semangatnya orang-orang yang menolak revisi 

UU KPK yang dianggap akan melemahkan KPK. 

 

Disini wartawan memperkuat judulnya dengan menuliskan bahwa penyadapan KPK 

diaudit secara rutin. Wartawan ingin menggiring pembaca bahwa penyadapan yang 

dilakukan KPK sama sekali tidak melanggar hukum dan penyadapan tersebut diaudit secara 

rutin. 

 

Pada berita ini wartawan menunjukan protesnya terhadap DPR yang dimotori PDI-P 

yang justru malah ingin agar kewenangan penyadapan KPK dipersempit. 

 

5. Tanggal 11 Oktober 2015. Judul : Dari Pada Revisi UU KPK, DPR Lebih Baik 

Percepat Tes Kelayakan Capim 
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Pada judul tersebut terlihat bahwa DPR sedang diberi nasehat untuk mempercepat tes 

kelayakan capim KPK. DPR dianggap lemban untuk melakukan tes kelayakan capim KPK. 

 

Disini wartawan menggunakan kata “bersuara keras” kata ini merujuk pada 

ketidaksetujuan pada beberapa anggota DPR yang di motori PDIP, karena DPR dianggap 

memperlambat fit dang proper test capim KPK. Kata “dimotori” diatas merujuk pada PDIP 

yang menjadi pemeran utama dalam revisi UU KPK.  
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5.2 Pembahasan  

Headline merupakan aspek sintaksis dan wacana berita dengan tingkat kemenonjolan 

yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. Headline mempengaruhi bagaimana berita 

dimengerti untuk kemudian digunakan dalam membuat pengertian isu dan peristiwa yang akan 

ditampilkan oleh wartawan. Headline digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan 

mengonstruksi suatu isu. Pada fakta yang sudah didapat oleh penulis melalui analisis struktur 

sintaksis yang telah dilakukan, terlihat bahwa Kompas.com lebih menonjolkan Headline. 

Kompas.com lebih menonjolkan Headline, karena headline dianggap sebagai alat untuk 

mengarahkan dan mengambil hati dari calon pembacanya pada berita yang disajikan. Headline 

dalam sebuah berita mempunyai peranan yang sangat besar untuk menunjukan isi dan peristiwa 

yang akan ditampilkan oleh wartawan, disini judul yang dibuat oleh Kompas.com sangat 

menonjol, karena ketika calon pembaca ingin mencari sebuah berita, maka yang pertama 

dilihatnya adalah judul dari berita tersebut, ketika pembaca sudah tidak tertarik dengan judul 

tersebut, maka calon pembaca tersebut akan mengurungkan niat nya untuk membaca berita yang 

tidak menarik tersebut. Kompas.com tidak ingin melewatkan setiap calon pembaca, maka dari itu 

disini Kompas.com membuat judul yang menarik, sehingga menarik mata dan hati pembaca 

untuk mengeksplorasinya lebih dalam, secara otomatis maka jika calon pembaca sudah tertarik 

dengan judulnya, maka pesanpun akan tersampaikan dengan baik. Namun lain hal nya dengan 

Detik.com, Detik.com tidak terlalu menonjolkan headline, hal ini terlihat dari headline-headline 

yang ada, Detik.com lebih halus dalam membuat headline, Detik.com lebih mempertanyakan 

sesuatu didalam Headline tersebut dan tidak terlalu memojokan satu pihak seperti headline pada 

kompas.com yang lebih menonjol dan lebih memojokan satu pihak. Detik.com terlihat lebih 

netral dalam membuat headline sehingga disini jika calon pembaca melihat headline tersebut, 

maka pembaca akan ikut mempertanyakan hal tersebut sesuai dengan headline yang dibuat, 

secara otomatis maka calon pembaca akan penasaran dan akan tertarik untuk membaca berita 

yang dibuat oleh Detik.com tersebut dan disini pesan yang dibuat akan tersampaikan. 

Skrip merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh wartawan dalam 

mengkonstruksi suatu berita. Dalam hal ini konstruksi yang dimaksudkan adalah cara bagaimana 

suatu peristiwa dapat dipahami dengan cara menyusun urutan-urutan bagian tertentu. Bentuk 

umum dari struktur skrip ini adalah 5W+1H. Dalam hal ini Kompas.com melengkapi struktur 
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skrip ini. 5W+1H yang dimaksudkan dalam struktur ini ada dalam setiap berita yang dibuat oleh 

Kompas.com. Berita-berita yang dimuat dapat dipahami melalui kelengkapan struktur ini. 

Struktur ini sangat penting dalam sebuah berita, karena melalui struktur ini kita dapat melihat 

urutan-urutan berita yang dibuat dan kemana berita tersebut akan diarahkan. Dalam struktur ini 

dapat dilihat bahwa Kompas.com tidak netral dalam pemberitaannya, terlihat dari narasumber 

yang diambil oleh wartawan yaitu hanya dari partai politik saja tanpa memasukan narasumber 

dari pihak yang lain. Kompas.com menunjukan keberpihakannya kepada partai politik yang 

berkuasa sekarang yaitu PDI-P, dimana kompas memasukan semua pendapat dan pandangan dari 

partai politik tanpa memasukan pendapat dan pandangan dari pihak KPK maupun yang lainnya. 

Sedangkan Detik.com dalam pemberitaannya melengkapi struktur skrip ini yang termasuk 

5W+1H. Namun bedanya dari Kompas.com, Detik.com terlihat netral dalam pemberitaannya, 

terlihat dalam struktur skrip ini dimana Detik.com memasukan semua narasumber, mulai dari 

ICW, KPK, Partai politik, serta pandangan dan pendapat dari perwakilan organisasi. 

Struktur tematik mencakup tentang bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh 

wartawan. Struktur tematik berkaitan dengan bagaimana fakta itu ditulis, kalimat dipakai, dan 

penempatan sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Tematik merupakan proses 

pengaturan tekstual yang disuguhkan kepada pembaca sehingga pembaca dapat memberikan 

perhatian pada bagian-bagian terpenting dari isi teks. Pada fakta yang telah didapat oleh penulis, 

penulis dapat melihat bahwa Kompas.com memiliki hipotesis-hipotesis yang ingin melemahkan 

KPK. Sebagai contohnya yaitu hipotesis wartawan “Fungsi KPK adalah untuk penguatan 

lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang sudah berdaya” dimana hal ini terlihat bahwa KPK 

sudah tidak lagi diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK hanya 

diperuntukan untuk membantu lembaga-lembaga yang sudah ada seperti kepolisian dan 

kejaksaan. Contoh lain yaitu hipotesis wartawan “Revisi UU KPK muncul karena PDI-P terlalu 

muak dengan korupsi” disini terlihat jelas bahwa KPK dianggap tidak dapat menyelesaikan 

kasus-kasus korupsi yang ada, sehingga kasus-kasus korupsi yang begitu banyak membuat PDI-P 

muak. Keberpihakan Kompas.com kepada PDI-P terlihat jelas dalam berita-berita yang dibuat 

Kompas.com. Kompas.com juga membuat berita fokus dibeberapa kalimat saja. Hal ini 

dilakukan agar pembaca bisa lebih fokus dalam mencermati berita. Detik.com dalam struktur ini 

melalui fakta-fakta yang ada dalam analisis dapat terlihat bahwa Detik.com lebih netral dalam 

pemberitaannya. Detik.com menuliskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, contohnya 2 kali 
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penyadapan KPK dilaporkan ke MK dan MK menyatakan penyadapan yang dilakukan KPK 

adalah konstitusional, penempatan sumber-sumber juga saling menguatkan sumber yang lain, 

sumber-sumber yang ada pada Detik.com terlihat netral dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. 

Detik.com tidak terlalu memfokuskan beritanya pada satu kalimat saja, namun pada keseluruhan 

berita merupakan rangkaian kalimat yang terhubung satu dengan yang lain. Ada beberapa 

kalimat ajakan yang ditonjolkan untuk menandatangani sebuat petisi “JanganbunuhKPK” disini 

Detik.com hanya ingin mengajak sesuai harapan publik yang ada pada halaman change.org. 

Struktur retoris merupakan bentuk penggambaran dari pilihan gaya atau kata yang dipilih 

oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan dalam membuat 

suatu berita. Selain melalui rangkaian kata, penekanan berita dapat melalui gambar,maupun 

grafis yang ditampilkan oleh wartawan pada saat membuat berita. Dari fakta-fakta yang didapat 

penulis, terlihat bahwa Kompas.com dan Detik.com memiliki perbedaan dalam mengemas suatu 

berita. Kompas.com lebih memilih kata-kata dan gambar-gambar yang memihak kepada PDI-P. 

Kompas.com membangun citra PDI-P dalam berita yang dibuatnya, kata-kata yang digunakan 

yaitu “alasan, kesepakatan, dan perbaikan” kata-kata inilah yang ditonjolkan oleh wartawan 

Kompas.com dalam membuat berita. Kompas.com tidak menonjolkan gambar-gambar, 

Kompas.com lebih menonjolkan ungkapan,Kalimat dan gaya bahasa untuk menekankan arti 

yang ingin ditonjolkan. Kalimat-kalimat yang digunakan oleh Kompas.com lebih memojokan 

KPK dan membuat citra PDI-P semakin baik dan tidak terlihat adanya unsur untuk melemahkan 

KPK yang dilakukan oleh PDI-P. Lain halnya dengan Detik.com, pada struktur retoris ini 

Detik.com terlihat menonjolkan gambar dan kalimat-kalimat untuk menekankan arti yang ingin 

ditonjolkan pada berita tersebut. Detik.com memilih gambar-gambar yang menjadi fakta di 

masyarakat. Gambar-gambar tersebut menekankan bahwa Detik.com menolak adanya revisi UU 

KPK dan Detik.com juga menganggap bahwa apa yang ingin dilakukan oleh PDI-P merupakan 

suatu tindakan untuk melemahkan KPK. Kalimat-kalimat yang menjadi penekanan arti juga 

dimuat oleh Detik.com, sebagai contohnya yaitu “Jangan biarkan politisi dan koruptor bubarkan 

KPK!” disini terlihat jelas bahwa Detik.com pada struktur-struktur sebelumnya terlihat netral 

dalam pemberitaannya, namun pada struktur ini Detik.com terlihat keberpihakannya pada KPK. 

Detik.com mengajak masyarakat agar jangan membiarkan politisi dan koruptor membubarkan 

berita. Detik.com juga mengajak masyarakat untuk menolak revisi UU KPK dengan cara 
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menandatangani petisi yang sudah dibuat pada halaman change.org/janganbunuhkpk. Dalam 

struktur ini terlihat jelas kemana Kompas.com dan Detik.com ingin mengarahkan pembaca. 

Setelah penulis memilah beberapa berita yang dimuat pada Kompas.com dan Detik.com 

tentang gonjang-ganjing revisi UU KPK pada periode 07 Oktober 2015 hingga 07 November 

2015 dengan perincian masing–masing 5 berita dari Kompas.com dan 5 berita dari Detik.com, 

kemudian penulis melakukan proses analisis terhadap berita-berita yang dimuat oleh 

Kompas.com dan Detik.com tersebut, berita-berita tersebut  diantaranya: 
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Tabel 5.1. 

Berita Kompas.com dan Detik.com 

 

No Tanggal 

Berita 

Kompas.com Tanggal 

Berita 

Detik.com 

1. 08/10/2015 Ini Alasan PDI-P Batasi 

Umur KPK Hanya 12 

Tahun 

08/10/2015 9 Ribuan Netizen Desak 

DPR Jangan Lemahkan 

KPK 

2. 08/10/2015 Ini Alasan Misbakhun 

Tandatangani Draf 

Revisi UU KPK 

08/10/2015 Politikus PDIP : Revisi 

UU KPK Adalah Perintah 

Partai 

3. 08/10/2015 Sekjen PDI-P : Revisi 

UU KPK Merupakan 

Hasil Kesepakatan 

Dengan Pemerintah 

10/10/2015 Dukungan Untuk Petisi 

‘Jangan Bunuh KPK’ 

Tembus 37 Ribu Tanda 

Tangan 

4. 08/10/2015 Sekjen PDI-P Heran 

Kenapa KPK Tidak 

Pernah Ungkap Mafioso 

Korupsi 

11/10/2015 Penyadapan KPK 

Konstitusional, Mengapa 

DPR Ingin 

Membatasinya? 

5. 08/10/2015 PDI-P Batasi Usia KPK 

12 Tahun Karena Terlalu 

Muak Dengan Korupsi 

11/10/2015 Dari Pada Revisi UU 

KPK, DPR Lebih Baik 

Percepat Tes Kelayakan 

Capim KPK 

Sumber: Primer:2016 

 Setelah penulis melakukan analisis, selanjutnya penulis melakukan pembahasan. 

Pembahasan ini akan membahas bagaimana Kompas.com dan Detik.com dalam membingkai 

berita tentang gonjang-ganjing revisi UU KPK.  

Secara keseluruhan, Kompas.com membingkai pemberitaan tentang gonjang-ganjing 

revisi UU KPK dalam bentuk dukungan kepada Partai Politik agar revisi UU KPK tersebut dapat 

terlaksana. Setiap pemberitaannya selalu menggunakan narasumber yang hanya dari Parpol saja. 

Kompas.com tidak netral dalam memberitakan hal tersebut setiap berita yang dibuat oleh 
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kompas selalu membela partai politik dan selalu memojokan KPK dengan alasan-alasan yang 

terlihat dipaksakan oleh Kompas.com hal ini terlihat dari  alasan PDI-P yang mengatakan terlalu 

muak dengan korupsi, tapi disisi lain PDI-P malah ingin merevisi UU KPK hal ini bertentangan 

dengan alasan yang dikeluarkan oleh PDI-P. Alasan yang lainnya yaitu PDI-P mengkambing-

hitamkan pimpinan KPK yang terdahulu, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang 

terkena kasus hukum, PDI-P ingin merevisi UU KPK agar dikemudian hari tidak ada pimpinan 

KPK yang terjerat kasus lagi, hal ini tidak ada hubungannya, karena dalam poin-point revisi 

tersebut tidak ada point yang terlihat ingin memperkuat KPK. 

Kompas.com yang merupakan portal berita besar yang ada di Indonesia dimanfaatkan 

untuk kepentingan politik dalam memberitakan tentang gonjang-ganjing revisi UU KPK, 

Kompas.com sangat terlihat membela PDI-P yang memotori dilakukannya revisi UU KPK, 

didalam pemberitaannya PDI-P terlihat “benar” dari judul-judul yang dikeluarkan oleh kompas, 

seperti “Sekjen PDI-P Heran Kenapa KPK Tidak Pernah Ungkap Mafioso Korupsi” dari sini 

terlihat bahwa PDI-P seolah-olah terlihat bingung karena KPK tidak pernah mengungkap 

mafioso korupsi, dan dalam berita tersebut PDI-P mengeluarkan alasan mengapa perlu adanya 

revisi UU KPK tersebut karena PDI-P ingin agar KPK fokus dalam menangani masalah-masalah 

korupsi tertentu, dan karena KPK dianggap tidak ada skala konsentrasi dalam mengusut kasus-

kasus korupsi di Indonesia.  

Judul yang ditampilkan Kompas.com dibeberapa judul berita cenderung agak panjang. 

Namun jika dilihat dari judul yang ditampilkan, sudah dapat melihat apa yang akan disampaikan 

oleh wartawan. Kompas.com cenderung lugas dalam penggunaan kata untuk judul-judul berita 

yang mereka buat. Namun hampir semua judul yang dibuat oleh Kompas.com sangat memojokan 

KPK. Kompas.com memperlihatkan keberpihakannya kepada partai politik untuk dilakukannya 

revisi UU KPK. Berdasarkan aplikasi framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, wartawan 

menggunakan beberapa kata perumpamaan untuk mengkonstruksi beritanya. Kalimat 

perumpamaan atau pengandaian sering digunakan untuk memperkuat berita yang disampaikan. 

Seperti pada penggunaan istilah “perbaikan” yang memiliki makna memperbaiki sesuatu yang 

rusak. Selain itu penggunaan kata “memacu” memiliki makna membangkitkan, mendorong 

untuk lebih keras lagi. 

Dari gaya bahasa yang digunakan oleh kompas.com dalam membingkai berita terlihat 

memihak kepada partai politik yang sarat dengan koruptor. Kompas.com menonjolkan sisi 
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negatif dari KPK dan menonjolkan sisi positif dari partai politik, sehingga mengajak pembaca 

untuk menganggap negatif KPK dan menyetujui revisi UU KPK yang menjadi keinginan partai 

politik. Pembangunan persepsi kepada pembaca tersebut sangat dapat mempengaruhi pola pikir 

masyarakat terhadap KPK dan menganggap KPK yang sekarang ini bekerja terlalu lamban, maka 

perlu adanya revisi UU KPK untuk memacu kinerja KPK agar lebih keras lagi. Pembahasan 

tentang revisi UU KPK ini sangat penting dilakukan, karena hal ini menyangkut seluruh 

masyarakat Indonesia, Uang rakyat harus diselamatkan dari rakusnya para koruptor yang bebas 

berkeliaran. Disini KPK diharapkan berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi namun 

yang dilakukan Kompas.com dalam pemberitaannya justru bertentangan dengan apa yang 

diinginkan masyarakat. Kompas.com menyamakan pandangannya tentang KPK sesuai dengan 

pandangan partai politik yang ingin merevisi UU KPK untuk menumpulkan taring KPK dan 

membunuh KPK agar para koruptor yaitu partai politik sendiri dapat bebas mengambil uang 

rakyat untuk memperkaya diri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Kompas.com lebih berpihak 

kepada partai politik dalam pemberitaannya tentang gonjang-ganjing revisi UU KPK, 

Kompas.com seharusnya menjadi media yang netral dalam memberitakan suatu kasus, sehingga 

media kompas.com ini dapat mencerdaskan bangsa Indonesia.  

Jika dilihat pada Detik.com, Detik.com dalam membingkai berita tentang gonjang-

ganjing revisi UU KPK lebih terlihat lebih netral dalam pemberitaannya. Detik.com dalam 

membuat sebuah berita sangat mementingkan fakta-fakta yang terjadi, berita-berita yang dibuat 

oleh Detik.com memuat fakta-fakta yang ada masyarakat, sehingga Detik.com terlihat memihak 

kepada KPK, hal ini dilakukan oleh Detik.com karena sesuai dengan fakta-fakta yang 

dikumpulkan dilapangan. Hal ini terlihat dari judul yang dibuat oleh Detik.com dimana judul 

tersebut sebagian besar mempertanyakan mengapa anggota DPR dari partai politik ingin 

merevisi UU KPK, sedangkan poin-poin yang ada pada draf revisi justru melemahkan KPK dan 

tidak memperkuat lembaga anti rasuah tersebut. Judul-judul yang terlihat netral, dan Detik.com 

menempatkan posisinya sebagai media yang netral, judul-judul yang dimaksud yaitu: “ 

Penyadapan KPK Konstitusional, Mengapa DPR Ingin Membatasinya?” judul ini terlihat dimana 

Detik mempertanyakan mengapa DPR ingin membatasi penyadapan yang menjadi senjata utama 

KPK dalam menangkap tangan para pejabat yang korup, sedangkan penyadapan yang dilakukan 

oleh KPK pernah diadukan ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan 

penyadapan yang dilakukan KPK sah tanpa harus melalui pengadilan negeri. Dari sini terlihat 
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bagaimana DPR ingin melemahkan KPK, namun Detik.com mencoba untuk memberitakan 

berita-berita tersebut secara netral dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. 

Detik.com merupakan media yang besar yang ada diIndonesia. Detik.com dalam 

memberitakan berita tentang revisi UU KPK sangat berhati-hati, detik tidak mau terlihat 

subyektif dalam menulis berita. Dalam penulisan beritanya, Detik.com mengambil banyak 

narasumber sebagai acuannya, Detik.com mengambil beberapa narasumber dari KPK, ICW, dan 

dari para pakar politik. Hal ini terlihat bahwa Detik.com tidak semata-mata menolak revisi UU 

KPK tanpa alasan, namun Detik.com memberikan alasan-alasannya melalui para narasumber 

yang memberikan pernyataan-pernyataan tentang fakta-fakta yang ada. Di Indonesia saat ini 

banyak sekali pejabat yang korup dan sudah ditangani KPK bahkan tak sedikit pejabat yang telah 

dijebloskan ke dalam penjara karena perbuatannya yang memperkaya diri sendiri menggunakan 

uang rakyat. 

Judul yang ditampilkan Detik.com dibeberapa judul berita cenderung panjang dan berupa 

pertanyaan. Namun jika dilihat dari judul yang ditampilkan, sudah dapat terlihat apa yang akan 

disampaikan oleh wartawan. Detik.com lugas dalam penggunaan kata untuk judul-judul berita 

yang mereka buat. Namun hampir semua judul yang dibuat oleh Detik.com sangat 

mempertanyakan mengapa DPR ingin merevisi UU KPK Detik.com melihat bahwa apa yang 

dikerjakan oleh KPK sudah sesuai dengan aturan, KPK juga telah melaksanakan tugasnya 

sebagaimana mestinya, namun yang menjadi pertanyaan Detik.com mengapa DPR ingin 

merevisinya. Berdasarkan aplikasi framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, wartawan 

menggunakan beberapa kata perumpamaan untuk mengkonstruksi beritanya. Kalimat 

perumpamaan atau pengandaian sering digunakan untuk memperkuat berita yang disampaikan. 

Seperti pada penggunaan gambar sebagai pengisi pada halaman depan, Detik menggunakan 

gambar-gambar yang menunjukan penolakannya terhadap Revisi UU KPK tersebut. Contohnya 

gambar orang yang menggunakan sarung tangan dan ikat kepala yang bertuliskan “GAK” dan 

orang-orang yang memegang spanduk yang bertuliskan “TOLAK REVISI UU KPK, SAVE 

KPK” hal ini terlihat jelas, kepada siapa Detik.com berpihak.  

Pemberitaan tentang gonjang-ganjing revisi UU KPK ini menjadi penting karena 

menyangkut kepentingan publik, dimana KPK yang bekerja untuk memberantas korupsi 

diIndonesia akan dilemahkan dengan adanya revisi UU KPK, sehingga media-media harus 

menjalankan fungsinya sebagai media, dan menyuarakan apa yang menjadi suara masyarakat, 
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bukan hanya menyuarakan apa yang menjadi kepentingan partai politik yang menguntungkan 

pribadi saja. Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Kompas.com lebih menyetujui 

untuk dilakukannya revisi UU KPK sesuai dengan permintaan partai politik, karena revisi ini 

dianggap oleh partai politik sebagai upaya untuk membuat kinerja KPK lebih keras lagi dalam 

memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, namun Detik.com menolak adanya 

revisi UU KPK tersebut, karena revisi tersebut dianggap akan melemahkan KPK. Dari sini 

terlihat perbedaan dalam pemberitaannya, karena masing-masing media massa memiliki 

kepentingan dibalik pemberitaan yang mereka buat. 

 


