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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk 

pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di 

Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas utama, yang 

pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian supervisi terhadap instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan 

melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi (Hartanti, 2012: 70) 

KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi, memiliki wewenang untuk 

mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana 

korupsi. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana 

korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan pertemuan dan meminta 

laporan. (http://profil.merdeka.com/indonesia/k/komisi-pemberantasan-korupsi/, 

diakses 23 Januari  2015) 

Dua hari tepatnya hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 diberitakan 

mengenai penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang 
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Widjojanto oleh Polri akhirnya ditangguhkan. Penangguhan ini terjadi setelah dua 

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, menemui Wakil Kepala 

Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Adnan mengatakan penangguhan 

penahanan Bambang karena pemeriksaan hari ini oleh penyidik dianggap cukup 

dan akan dilanjutkan pekan depan. Bambang juga dinilai kooperatif selama 

menjalani pemeriksaan. Setelah dilepaskan, Bambang menyatakan ucapan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Ia juga mengucapkan 

terima kasih kepada Polri karena proses pemeriksaan berjalan baik. Mengenai 

kemungkinan mundur dari KPK karena berstatus tersangka, Bambang 

menyatakan akan membicarakan dengan pimpinan KPK lainnya. Aturan di KPK, 

pimpinan KPK memang tidak boleh berstatus tersangka. (Majalah Tempo Edisi 9-

15 Februari 2015) 

Berkaitan dengan framing penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 

Korupsi Bambang Widjojanto ini, pemberitaan di majalah tempo Edisi 9-15 

Februari 2015 juga berperan aktif dalam menyampaikan perkembangan dari 

peristiwa tersebut. Penggunaan media massa untuk penyampaian pesan 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi yang ada, sehingga timbul 

komunikasi melalui media massa.  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang sangat mengandalkan pada 

ketepatan pesan yang disampaikan dalam waktu yang singkat. Pada masa 

sekarang ini, komunikasi massa memberikan informasi, gagasan dan sikap pada 

khalayak yang beragam dan besar jumlahnya dengan menggunakan media. Dari 
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definisi tersebut dapat diketahui bahwa “komunikasi massa itu harus 

menggunakan media massa” (Ardianto dan Erdinaya, 2005:3). 

Media massa adalah media yang digunakan sebagai sarana komunikasi 

yang melibatkan penerima pesan yang tersebar di mana-mana tanpa diketahui 

keberadaannya. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian 

pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi mekanis, seperti surat kabar, film, radio dan televisi. Media massa 

mempunyai beberapa peranan penting yang dimainkan dalam masyarakat. Salah 

satu jenis media massa yang sifatnya statis dan mengutamakan pesan-pesan visual 

adalah media cetak, Media cetak terdiri dari dua macam yaitu surat kabar dan 

majalah. Surat kabar dinilai lebih up to date dalam menyajikan berita yang akan 

disampaikan kepada khalayak jika dibandingkan dengan majalah. Surat kabar 

adalah penerbitan yang berupa lembaran-lembaran yang berisi berita-berita, 

karangan-karangan dan iklan yang dicetak dan terbit secara tetap dan periodik 

serta dijual untuk umum. 

Media ini mempunyai beberapa kelebihan dibanding yang lain yaitu dapat 

dibaca berulang kali dan menjangkau khalayak luas. Diantara sekian banyak 

majalah yang rutin mengikuti perkembangan dan intens memberitakan kepada 

khalayak adalah majalah tempo. Tempo adalah majalah berita mingguan 

Indonesia yang umumnya meliput berita dan politik dan diterbitkan oleh PT 

Tempo Inti Media. Majalah ini adalah majalah pertama yang tidak memiliki 

afiliasi dengan pemerintah. Tempo merupakan media yang kritis dalam 
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memberitakan suatu peristiwa, termasuk dalam memberitakan KPK dan Polri 

yang cukup banyak menyita perhatian publik.  

Media berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya 

dipahami dan dijelaskan secara tertentu kepada khalayak. Berita adalah produk 

dari profesionalisme yang menentukan bagaimana peristiwa setiap hari 

dibentuk dan dikonstruksi (Eriyanto, 2009: 80). Dalam pemberitaan penahanan 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tersebut 

tentu ada proses dimana media mengkonstruksi realitas yang ada. Salah satu 

metode untuk mengetahui proses konstruksi adalah analisis framing. Akhir-

akhir ini, konsep framing telah digunakan secara luas dalam literature ilmu 

komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-

aspek khusus sebuah realita oleh media (Sobur, 2009: 162). Framing memberi 

tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana 

yang dianggap penting agar informasi dapat terlihat lebih jelas, lebih 

bermakna, untuk menuntun interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis melakukan 

penelitian dengan judul: Analisis Framing Pemberitaan Penangkapan Wakil 

Ketua KPK Bambang Widjojanto (Studi di Majalah Berita Mingguan Tempo 

Edisi 02-22 Februari 2015) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

diatas, maka terdapat permasalahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk 
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rumusan masalah yaitu bagaimana pengemasan berita di Majalah Tempo 

terhadap pemberitaan penahanan Bambang Widjojanto? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengemasan berita di 

Majalah Tempo terhadap pemberitaan penahanan Bambang Widjojanto sekaligus 

kecenderungan sikap Majalah Tempo terhadap  Bambang Widjojanto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis  

a. Memberikan gambaran kepada pembaca yang ingin mengetahui 

Majalah Tempo dalam membingkai berita tentang penahanan Wakil 

Ketua KPK Bambang Widjojanto. 

b. Memberikan  sebuah wahana pemahaman kepada masyarakat umum 

berkenaan dengan konsepsi framing oleh Majalah Tempo dalam 

menyederhanakan realitas peristiwa penahanan Bambang Widjojanto. 

Baik buruknya framing dilihat dari setting Tempo. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

berguna dalam pengembangan penelitian Ilmu Komunikasi khususnya 

bagi pengembangan penelitian yang berbasis kualitatif yang berkaitan 

dengan media massa khususnya dalam hal ini framing. 


