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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman ini 

adalah korupsi, tidak ada jalan pintas dan tidak ada jawaban mudah untuk 

memberantas korupsi. Korupsi sampai tingkat tertentu akan selalu bersama kita 

mengancam lingkungan, mengerogoti HAM, lembaga-lembaga negara, hak-hak 

dasar kemerdekaan tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah 

kemiskinan di seluruh negara di dunia. 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena menyebabkan terjadinya 

kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Modus 

yang digunakan juga semakin beragam dan canggih. Oleh karena itu dikeluarkan 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi di 

Indonesia. Menurut Kartono (2014:90), korupsi adalah tingkah laku individu yang 

menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, 

merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah 

urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber 

kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal 

(misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri 

sendiri. 
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Dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia 

Corupption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah 

tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 

miliar. Ke-226 kasus korupsi tersebut ditangani 3 aparat penegak hukum yakni 

Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Ada sebanyak 135 kasus ditangani Kejaksaan, 

109 kasus kepolisian, dan 21 kasus ditangani KPK. Jika bicara kualitas penanganan 

kasus korupsi yang ditangani KPK terbilang gemilang dari 62 tersangka yang 

ditetapkan KPK, 6 diantaranya anggota DPR dan 7 diantaranya anggota DPRD. 

Kasus yang ditangani KPK bermodus suap dimana KPK menangkap terduga 

korupsi melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan) (Hariyanto, 2017). 

Akhir-akhir Indonesia sedang dihebohkan dengan maraknya pemberitaan di 

berbagai media massa khususnya televisi tentang kasus korupsi e-KTP (KTP 

elektronik) yang melibatkan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, 

Setya Novanto (SN) sebagai salah satu tersangka. Tanggal 20 Nopember 2017, SN 

yang masih dirawat langsung dijemput dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 

(RSCM) dan ditahan oleh penyidik KPK. SN menjalani pemeriksaan perdana 

selaku tersangka dan tahanan kasus dugaan korupsi e-KTP elektronik di Gedung 

KPK, usai dijemput dari RSCM. Rencananya, SN akan ditahan di Rutan KPK. 

Seperti diketahui, status SN memang sudah menjadi tahanan KPK. Penahanan SN 

dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Namun, penahanannya 

ditunda karena masih dirawat di RSCM pasca kecelakaan yang dia alami (Qodir, 

2017). 
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SN sebelumnya mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau 

pada tanggal 19 Nopember 2017. Mobil yang ditumpangi SN menabrak tiang 

listrik. Saat itu, SN tengah menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk 

melakukan siaran langsung. Setelah melangsungkan siaran langsung, SN yang 

tengah diburu KPK berencana mendatangi KPK untuk memberikan keterangan. 

Adapun KPK memburu SN setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi 

panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. 

Dalam kasus ini, SN bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, 

orang lain, atau korporasi. SN juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan 

jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama 

sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai 

Rp 5,9 triliun tersebut (Qodir, 2017). 

Kasus korupsi e-KTP dengan tersangka SN yang saat ini merupakan Ketua 

DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar tentu menarik untuk dikaji terkait dengan 

bidang studi komunikasi, yanki komunikasi politik. Komunikasi politik adalah 

proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem 

politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-

sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, 

melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan 

kelompok- kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat. Lagi pula tidak hanya 

mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota 

masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-usul 

serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota 
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masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat 

terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa, maka 

komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem 

politik (Rush dan Althoff, 2008: 24). 

Krans dan Davis dalam Ardial (2010:29) melukiskan komunikasi politik 

sebagai proses komunikasi massa dan elemen di dalamnya yang mungkin 

mempunyai dampak terhadap perilaku politik. Tujuan komunikasi politik itu adalah 

penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan public 

opinion (pendapat umum) dan bisa pula meng-handle pendapat atau tuduhan lawan 

politik (Ardial, 2010:44). Oleh karena itu, kasus korupsi e-KTP dengan tersangka 

SN yang ramai diberitakan oleh media massa dapat membentuk persepsi yang 

negatif bagi partai politik yang bersangkutan yakni Partai Golkar, karena terkait 

dengan jabatan sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut 

yang akan mengikuti Pilkada 2018. 

Persepsi mempunyai arti proses dimana seseorang mengorganisasi dan 

menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan (Atkinson dkk, 2010:201). Jadi 

persepsi merupakan proses seseorang dalam menafsirkan apa yang diketahuinya 

dari pemberitaan tentang korupsi e-KTP yang disiarkan di televisi.  

Kasus korupsi e-KTP tidak menguntungkan bagi Golkar, apalagi persepsi 

publik tentang keterlibatan Golkar di kasus e-KTP. Partai Golkar seolah-olah 

menjadi bulan-bulanan. Masyarakat kalau bicara soal e-KTP, sekarang seolah-olah 

identik dengan Partai Golkar, identik dengan Ketua Umum Partai Golkar, dan ini 
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sangat tidak baik untuk konsolidasi dan perkembangan Partai Golkar 

menghadapi event-event politik ke depannya (Fatmawati, 2017). 

Salah satu kalangan publik yang diharapkan sebagai generasi penerus 

bangsa yang kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara adalah mahasiswa. 

Banyak masyarakat yang berharap kepada mahasiswa karena mereka dianggap 

sebagai calon penerus Bangsa Indonesia. Mahasiswa memiliki lima peran penting 

untuk bangsa, yaitu sebagai iron stock, agent of change, guardian of value, moral 

force, dan social control. Mahasiswa diharapkan dapat berperan secara nyata dalam 

kehidupan bermasyarakat. Melihat fenomena mengenai eksistensi mahasiswa saat 

ini sebenarnya miris, jika dibandingkan dengan mahasiswa tahun 98 yang gagah 

berani bergerak secara progresif untuk menyuarakan aspirasinya kepada 

pemerintahan, karena pada saat itu pemerintah dirasa tidak adil dan kebijakannya 

tidak memajukan kesejahteraan bangsa. Justru mahasiswa saat ini minim berpikir 

kritis dan kurang tanggap dalam bersikap terhadap masalah-masalah yang terjadi di 

kehidupan masyarakat. Memang betul bahwa sebenarnya tugas pokok mahasiswa 

adalah mencari ilmu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya agar nanti ilmu tersebut 

dapat digunakan untuk memajukan bangsa, namun kelima peran yang sudah 

disebutkan tadi pun sewajibnya dapat diamalkan oleh mahasiswa (Farra AR., 

2017). 

Peran penting yang pertama adalah mahasiswa sebagai iron stock. 

Mahasiswa diharapkan untuk memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, dimana 

mahasiswa nantinya akan menjadi pengganti generasi-generasi sebelumnya. Jika 

mahasiswa tidak siap memulai dengan membangun jiwanya sendiri, lantas 
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bagaimana mahasiswa mampu membangun Bangsa Indonesia kedepannya yang 

lebih baik. Untuk mencapai dan memenuhi peran iron stock tersebut, mahasiswa 

dapat memperkaya dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, mempelajari kesalahan 

yang terjadi pada generasi pendahulu agar kesalahan tersebut tidak terulang dan 

mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya. Peran yang kedua sebagai mahasiswa 

yaitu agent of change, yaitu mahasiswa diharapkan sebagai agen perubahan untuk 

masyarakat yang dimana mahasiswa hendaknya bersungguh-sungguh dalam 

mencari dan mengamalkan ilmu agar nantinya ketika sudah lulus, ilmu tersebut 

dapat diaplikasikan dan membantu masyarakat untuk kehidupan yang lebih maju. 

Maka dari itu pentingnya mahasiswa sebagai agent of change untuk dapat 

mewujudkan kebangkitan bangsa yang lebih maju dan sejahtera (Farra AR., 2017).  

Peran yang ketiga adalah mahasiswa sebagai guardian of value, yaitu 

mahasiswa menjadi penjaga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai tersebut 

merupakan nilai positif yang dapat membawa Bangsa Indonesia lebih maju. Ketika 

mahasiswa telah memahami konsep nilai itu sendiri maka mahasiswa dapat 

menjaga nilai positifnya dan dapat mengarahkan bangsa kearah yang lebih baik. 

Selanjutnya mahasiswa mempunyai peran sebagai moral force, yaitu adanya 

kekuatan moral yang dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat menjadikan moral 

force ini sebagai acuan dasar dalam berperilaku. Dasar-dasar yang harus dimiliki 

yaitu bagaimana cara bersikap, cara berbicara, cara berpikir dan lain sebagainya 

yang berhubungan dengan moral yang baik. Pada peran ini, intelektualitas 

mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan moral yang mengarahkan mahasiswa 

untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Peran yang terakhir namun tak kalah 
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penting yaitu mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa memiliki peran sebagai 

pengontrol kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa dapat 

menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Fungsi jembatan tersebut 

yaitu mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan 

mahasiswa juga memiliki hak untuk mengkritisi pemeritahan dari segi kebijakan 

yang telah pemerintah buat apakah sudah menyejaterahkan masyarakat atau malah 

kebijakan tersebut menyengsarakan (Farra AR., 2017). 

Dari kelima peran dan fungsi itulah yang sejatinya harus dapat diamalkan 

oleh mahasiswa. Dengan menerapkan peran dan fungsi tersebut maka bukan hal 

yang tidak mungkin nantinya bangsa Indonesia akan bergerak lebih maju dan 

merubah citra bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Seperti halnya mahasiswa Ilmu 

Pemerintahan angkatan 2014 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

juga mempunyai peran dan fungsi yang harus diemban, yakni memiliki pandangan 

atau persepsi yang kritis tentang partai politik, khususnya Partai Golkar yang 

sedang terbelit masalah korupsi.  

Berdasarkan persepsi mahasiswa diketahui partai yang paling baik 

komunikator politiknya adalah Partai Golkar yaitu 28,6% dari total responden 

berpendapat sangat baik, begitu juga Partai Gerindra dan Partai Hanura 23,8% juga 

mendapatkan predikat sangat baik komunikator politiknya. Sedangkan partai yang 

dianggap responden kurang baik komunikator politiknya adalah PKPI, hal ini 

berdasarkan 54,8% responden beranggapan demikian, selain itu juga PBB 38,1% 

dan PKS 23,8% dari total responden juga mempunyai persepsi yang sama dengan 

komunikator PKPI. Tingginya persentase Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai 
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Hanura sebagai akibat seringnya komunikator politik ketiga partai tersebut tampil 

di media elektronik dan cetak, dibandingkan dengan partai lain. Selain itu juga 

memilih figur komunikator yang lebih dikenal masyarakat dan tidak mempunyai 

citra negatif dalam kehidupan berpolitik (Rani, 2014). 

Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah maraknya pemberitaan kasus 

korupsi e-KTP dengan tersangka SN yang notabene adalah Ketua DPR RI dan 

Ketua Umum Partai Golkar di media massa, khususnya televisi. Hal ini tentu 

berpengaruh terhadap citra Partai Golkar yang telah susah payah dibangun, padahal 

partai politik tersebut akan mengikuti Pilkada 2018. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Terpaan Berita Korupsi 

e-KTP di Televisi Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Partai Golkar” (Studi 

Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2014 FISIP Universitas 

Muhammadiyah Malang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dalam 

penelitian ini yang menjadi rumusan adalah:  

1. Adakah pengaruh terpaan berita korupsi e-KTP di televisi terhadap persepsi 

mahasiswa tentang Partai Golkar? 

2. Jika ada, seberapa besar tingkat pengaruh terpaan berita korupsi e-KTP di 

televisi terhadap persepsi mahasiswa tentang Partai Golkar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara terpaan berita kasus korupsi e-

KTP di televisi terhadap persepsi mahasiswa tentang Partai Golkar. 

2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh antara terpaan berita kasus korupsi e-KTP 

di televisi terhadap persepsi mahasiswa tentang Partai Golkar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan melalui upaya 

mengkaji, menerapkan, menguji, menjelaskan, atau membentuk teori-teori, 

konsep, maupun hipotesis-hipotesis tertentu. 

2. Manfaat Praktis 

Riset yang dilakukan bermanfaat untuk konsumsi praktisi komunikasi dan 

juga dapat memperluas pengetahuan masyarakat tentang bagaimana 

berpengaruhnya pemberitaan di media massa dalam membentuk persepsi 

khalayak terkait pesan dalam pemberitaan tersebut. 

 

 


