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Bab I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang 

 Kegiatan korupsi sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh masyarakat 

Indonesia. Dalam hal ini, banyak wakil rakyat yang melakukan tidak pidana 

korupsi. Hal yang harus dilakukan wakil rakyat yaitu membantu rakyat untuk 

mencapai kesejahteraan. Akan tetapi, ada banyak wakil rakyat yang justru 

menyalahgunakan jabatannya untuk menodai tugas mulia tersebut. 

Segala hal yang berhubungan dengan politik adalah hal yang paling diminati 

media untuk menjadi bahan berita. Pergulatan partai politik, pelaku politik, naik 

turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai, serta segala kasus terkait tentang 

politik tidak pernah lepas dari sorotan media. Media selalu ikut serta dan selalu 

hadir dalam pasang surutnya sistem perpolitikan di Indonesia. 

Dunia politik menjadi semakin popular ketika memasuki tahun politik, 

seperti tahun 2014 ini. Tahun dimana akan terjadi pemilihan Presiden Republik 

Indonesia. Sejak tahun 2013 pun, pemberitaan mengenai dunia politik tidak pernah 

surut. Bahkan, pemberitaan mengenai politik selalu menjadi bahan yang selalu 

hangat dibicarakan. Dari berbagai macam pemilihan umum, pemilihan legislatif 

menjadi pemilihan yang sering disoroti. Tidak heran jika pejabat yang duduk di 

dewan legislatif juga mendapat perhatian khusus dari media. Mulai dari kebijakan 

yang dibuat, apakah itu baik atau buruk, hingga kesalahan yang dilakukan oleh 

pejabat itu. 
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Dalam hal ini, yang dapat terlihat dengan jelas adalah di Provinsi Banten. 

Di provinsi tersebut, kehadiran perempuan dapat terlihat menduduki posisi penting 

yaitu sebagai gubernur. Ratu Atut Chosiyah adalah perempuan yang menduduki 

posisi tersebut. Sebelum menjadi Gubernur Banten, Atut menjabat sebagai Wakil 

Gubernur (Wagub) Banten dengan Gubernur Djoko Munandar. Atut terpilih 

menjadi wagub pada 11 Januari 2002. Namun, pada perjalanan memimpin Banten, 

Djoko Munandar tersangkut kasus korupsi yang membuat Atut ditunjuk sebagai 

Pelaksana Tugas Gubernur Banten. Pada Pemilihan Gubernur selanjutnya, Atut 

mencalonkan diri sebagai Gubernur dengan wakilnya Mohammad Masduki. 

Mereka berdua dilantik 11 Januari 2007. Akan tetapi, dalam masa 

kepemimpinannya, Atut memiliki perjalanan yang nyaris sama dengan Djoko 

Munandar. Dirinya terlibat pula dengan kasus korupsi. 

Hasil penelitian yang dilakukan Transparency International’s Global 

Corruption Barometer tahun 2009 dalam Kencono, menunjukkan di lebih 60.000 

rumah tangga di lebih 60 negara membuktikan, perempuan lebih sedikit menyuap 

dibandingkan laki-laki. Hal ini tentu menjadi pertimbangan khusus bahwa sejatinya 

perempuan yang mempunyai jabatan di pemerintahan juga lebih sedikit melakukan 

korupsi. Namun, faktanya pemberitaan di media semakin gencar mengisukan 

perempuan mulai banyak yang terlibat kasus suap menyuap. Seperti mantan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom yang divonis tiga tahun 

penjara karena suap cek pelawat; mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati divonis 

enam tahun penjara karena kasus suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur 

Daerah; Anggota DPR sekaligus artis Angelina Sondakh yang divonis 12 tahun 

karena kasus korupsi Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda 
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dan Olahraga; dan yang terbaru adalah Bupati Karanganyar, Jawa Tengah Rina 

Iriani Sri Ratnaningsih yang ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan bantuan 

subsidi perumahan Griya Lawu Asri. 

Studi Bank Dunia (1999) dalam Soetjipto (2012) menunjukkan, perempuan 

membayar suap lebih jarang dan korupsi akan turun kalau lebih banyak perempuan 

terwakili di parlemen. Logikanya, di Indonesia yang ternyata perempuannya 

memiliki minat untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%, 

seharusnya dapat mengurangi tingkat korupsi. Namun, beberapa tahun ini, media 

massa justru kerap memberitakan kasus korupsi yang sebagian pelakunya adalah 

perempuan. Terdapat hal yang kontradiktif dari hasil penelitian dengan pemberitaan 

di media massa.  

Berawal di Bulan Oktober 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil 

Mochtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus 

suap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak di MK. Pada saat itu, ada lima nama 

yang ditangkap oleh KPK. Selain Akil, KPK juga menangkap Tubagus Chaeri 

Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten. Sehari setelah 

penangkapan, yakni tanggal 3 Oktober 2013, Wawan ditetapkan sebagai tersangka. 

Atas dasar penetapan itu, KPK kemudian juga menyeret Gubernur Banten karena 

diduga terlibat dalam kasus korupsi yaitu Ratu Atut Chosiyah. 

Atut kemudian diperiksa oleh KPK sebagai saksi atas kasus suap sengketa 

Pilkada Lebak. Ketika pemeriksaan kedua kalinya oleh KPK terhadap Atut, adik 

kandungnya Wawan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap sengketa alat 

kesehatan di Tangerang Selatan dan Banten. Kasus suap alat kesehatan tersebut 
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merupakan pelebaran dari kasus suap Pilkada Lebak. KPK terus menyelidiki 

apakah Atut mempunyai keterlibatan dengan kasus alat kesehatan tersebut, hingga 

pada proses penggeledahan di rumah Atut. Kemudian, pada tanggal 17 Desember 

2013 dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan alat 

kesehatan di Provinsi Banten. 

Melihat permasalahan yang menyangkut perempuan pertama yang berhasil 

menjabat sebagai gubernur di Indonesia, tentu saja mendapat perhatian dari 

berbagai media. Tidak hanya media cetak, tetapi juga media elektronik hingga 

media online. Media massa (cetak dan elektronik) punya pengaruh kuat yang 

membekas dalam pikiran masyarakat (Nurudin, 2012: 59). Ini berarti, media massa 

memiliki peranan penting dalam kehidupan di masyarakat. Opini publik terhadap 

seseorang, sekelompok, atau suatu hal dapat terbentuk dari media massa. 

Media harus selektif dalam memilih kata-kata dalam medianya (Nurudin, 

2012: 87). Setiap media selalu mempunyai cara pandang dalam mengemas sebuah 

berita. Pengemasan berita tersebut didasarkan pada ideologi yang dianut suatu 

media serta bagaimana jurnalis menyajikan beritanya. Sehingga, bisa saja terjadi 

kemungkinan bahwa sebuah berita lebih menjurus ke pemahaman yang dianut oleh 

sang jurnalis. 

Baali dan Wardi dalam Nurudin (2009: 124) menjelaskan, pandangan 

manusia dipengaruhi tiga faktor yaitu pandangan kultural, kedudukan sosial, dan 

kecenderungan personal. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, kecenderungan 

personal seorang jurnalis tentu menjadi alasan bagaimana sebuah berita tersaji. 

Pengalaman seorang jurnalis dan tingkat pengetahuan jurnalis juga mempengaruhi 
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seorang jurnalis dalam membuat sebuah berita. Karena alasan itulah, sebuah 

pemberitaan tidak lantas harus dipercayai kebenarannya. Sebab, kebenaran yang 

dibangun dalam suatu berita itu dipengaruhi oleh ideologi jurnalis. 

 Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 3 dijelaskan 

bahwa pers adalah badan yang memiliki fungsi sebagai media informasi, 

pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sehingga, dalam menjalankan fungsinya 

sebagai media informasi, pers perlu menyampaikan informasi yang benar dan tidak 

menyesatkan. 

Sebuah penelitian mengenai pemberitaan korupsi dilakukan oleh Eko 

Prihasanto (2012) dengan judul “Bingkai Media dalam Pemberitaan Mengenai 

Kader Partai Demokrat (Analisis Framing Harian Kompas edisi 4-10 Februari 2012 

pasca ditetapkannya Angelina Sondakh menjadi tersangka Kasus Suap Wisma 

Atlet)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang sosok kader sebuah partai yang 

melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian itu juga mengamati Angelina Sondakh 

sebagai perempuan koruptor. Dari penelitian tersebut, terdapat kesimpulan bahwa 

Kompas secara halus menginginkan Angelina Sondakh mengundurkan diri dari 

Partai Demokrat agar tidak menghancurkan nama baik partai. 

Nurul Hasfi (2010) dalam penelitiannya dengan judul “Representasi 

Perempuan Pelaku Kejahatan di Media Massa: Analisa Pemberitaan Malinda Dee” 

menemukan ketidakadilan dalam mengonstruk pemberitaan seorang perempuan 

koruptor yaitu Malinda Dee. Dalam penelitian tersebut Malinda Dee digambarkan 

sebagai perempuan kaya raya, cantik, berpendidikan tinggi, namun memiliki sisi 

negatif yang disimbolkan sebagai wanita jahat. Penelitian tersebut memperoleh 
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empat kesimpulan bahwa media membuat frame untuk kasus Malinda Dee yang 

salah satunya adalah pemfokusan media pada daya tarik fisik. 

Hal ini tentu menjadi sebuah kecurigaan bahwa media tidak hanya 

menyampaikan informasi yang objektif, tetapi juga sesuai dengan ideologi dari 

media itu sendiri. Apalagi, media online adalah media yang sistem kerjanya dituntut 

oleh kecepatan. Berbeda dengan media cetak seperti koran harian. Koran harian 

menyajikan berita dalam hitungan 24 jam, namun media-media online tidak 

memandang waktu. Media online harus cepat dalam menyajikan sebuah berita. 

Sehingga, bisa saja terjadi media online menyajikan informasi yang terpenggal. 

Munculnya kecanggihan teknologi, berdampak pada munculnya jurnalisme 

online serta media online. Media online dapat diakses oleh siapa saja menembus 

batas ruang dan waktu. Media online yang berbasis pada jaringan internet mampu 

menambah referensi publik untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Passante 

(2008: 209) menjelaskan, internet adalah medium yang besar, tanpa batas, bebas 

dan makin kompetitif. Sehingga, dapat diketahui bahwa kehadiran media online 

menjadi media yang paling mudah diakses oleh masyarakat, dengan syarat harus 

memiliki jaringan internet. 

Kini banyak bermunculan portal berita di Indonesia. Kehadiran portal-portal 

berita tersebut melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa 

contoh portal berita di Indonesia yaitu detik.com, kompas.com, okezone.com, 

tempo.co dan lain-lain. Bahkan, program berita di televisi atau stasiun televisi kini 

juga tidak ingin ketinggalan teknologi. Mereka juga ikut meramaikan jaringan di 

internet dengan membuat versi online-nya, seperti SCTV dengan Liputan6.com, 
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Metro TV dengan Metrotvnews.com, program berita Seputar Indonesia dengan 

Sindonews.com, dan lain-lain. 

Setiap portal berita memiliki visi dan misi dalam pemberitaan yang 

dimuatnya. Dari sekian banyak portal berita yang ada di Indonesia, Detik.com 

adalah portal berita pertama yang hadir yaitu berdiri pada 9 Juli 1998. Detik.com 

menjadi pelopor portal berita yang saat ini ramai di Indonesia. Hadirnya Detik.com 

dipelopori oleh Budiono Darsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama. 

Detik.com saat ini berada di bawah naungan CT Corp yang dimiliki oleh Chairul 

Tanjung. Adapun portal berita lain yang tidak kalah pengunjungnya yaitu 

Kompas.com. Tidak ingin kalah dengan Detik.com, Kompas.com juga hadir dalam 

layanan di jejaring sosial. Kompas.com merupakan perluasan dari Harian Kompas. 

Kompas.com dikelola oleh PT Kompas Cyber Media. Kompas.com berada di 

bawah sang pemilik yaitu Jakob Oetama. Dari unsur kepemilikan, pemilik 

Detik.com maupun Kompas.com tidak terlibat dalam kasus yang menimpa Ratu 

Atut Chosiyah. Kedua pemilik tersebut pun juga tidak terlibat dalam dunia politik 

ataupun memiliki sangkut paut terhadap Partai Golkar yang merupakan partai Ratu 

Atut Chosiyah. 

Berdasarkan ranking website yang paling sering dikunjungi, portal berita di 

Indonesia yang paling sering dibuka adalah Detik.com dan Kompas.com. Kedua 

portal berita tersebut menempati urutan teratas dibanding dengan portal berita lain. 

Detik.com menempati urutan ke sembilan sebagai website yang paling sering 

dikunjungi, sedangkan Kompas.com menempati urutan ke 15. Ranking tersebut 

diperoleh dari Alexa Internet. Alexa Internet adalah perusahaan sumber informasi 

website dari San Francisco, California yang berdiri sejak 1996, menyajikan 
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informasi mengenai website-website di seluruh dunia. Perusahaan itu bergerak 

dalam bidang teknologi yang meranking website-website berdasar jumlah 

pengunjung. 

Berdasarkan pemaparan di atas, timbul ketertarikan peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang pemberitaan kasus korupsi Atut pada Detik.com dan 

Kompas.com, dengan judul Konstruksi Media Online tentang Perempuan 

Koruptor (Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Ratu Atut Chosiyah 

pada Detik.com dan Kompas.com Edisi 18-24 Desember 2013). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Detik.com membingkai berita kasus korupsi Ratu Atut 

Chosiyah sebagai perempuan koruptor? 

2. Bagaimana Kompas.com membingkai berita kasus korupsi Ratu Atut 

Chosiyah sebagai perempuan koruptor? 

3. Bagaimana perbandingan antara Detik.com dan Kompas.com dalam 

membingkai pemberitaannya mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah 

sebagai perempuan koruptor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Mengetahui konstruksi yang dibentuk oleh Detik.com dalam memberitakan 

kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah sebagai perempuan koruptor. 

2. Mengetahui konstruksi yang dibentuk oleh Kompas.com dalam 

memberitakan kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah sebagai perempuan 

koruptor. 

3. Mengetahui perbedaan yang ada di antaran Detik.com dan Kompas.com 

dalam membingkai pemberitaannya tentang kasus korupasi Ratu Atut 

Chosiyah sebagai perempuan koruptor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

bagi pelaku media dalam menyajikan berita. Peneliti berharap agar hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi media agar dapat memperbaiki 

kualitas berita yang disajikan kepada masyarakat. Selain itu, dapat pula 

dijadikan cerminan bahwa setiap media memiliki bingkai-bingkai tersendiri 

dalam membuat beritanya. Sehingga, pelaku-pelaku dapat memberitakan 

informasi yang memang diperlukan oleh publik atau masyarakat. 

2. Manfaat Akademis 

Dalam bidang akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

masukan serta dapat memperluas wawasan ilmu komunikasi, khususnya 

dalam hal pembingkaian berita sebuah media. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran terhadap ilmu-ilmu 

yang bergerak di bidang jurnalistik dan studi media. 


