
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Korupsi adalah sebuah persoalan serius yang sedang dihadapi bangsa 

Indonesia saat ini. Hasil penelitian yang dilakukan Transparency International 

pada tahun 2004 menyatakan Indonesia memasuki peringkat ke-5 dari 146 negara 

sebagai negara terkorup. Bahkan menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), 

sepanjang tahun 2010 ada 23 kasus korupsi di Indonesia yang ditangani oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerugian negara yang ditimbulkannya 

mencapai Rp 619, 13 miliar (Tempo 2011, 64). 

 “Power tends to corrupt”, ujar salah seorang anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) Jacobus Kamarlo (Dharmawan 2004, 35). Penyakit korupsi 

beberapa tahun belakangan ini sudah menjalar ke mana-mana, bahkan hingga ke 

gedung parlemen. Baru-baru ini Angelina Sondakh, politisi dari partai Demokrat 

yang duduk di bangku DPR sejak tahun 2004 bahkan harus ditangkap atas dugaan 

kasus korupsi yang dilakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan 

Kementerian Pendidikan Nasional.  

 KPK menahan Angelina Sondakh selama 20 hari kedepan terhitung 

tanggal 27 April 2012 atas dugaan kasus korupsi pembahasan anggaran di 

Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional. 

Angelina sempat meminta untuk ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Podok 

Bambu, Jakarta. Namun KPK memutuskan ia ditahan di Rutan KPK. 



“Saya sengaja menahan di ruang tahanan KPK supaya dia tidak bisa berkonsolidasi 

dengan pihak lain, ujar Abraham Samad” (Kompas 2012, 15). 

 Juru bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan, Angelina diduga melakukan 

korupsi terkait pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas tahun 2010 

dan 2011 yang merupakan kelanjutan dari kasus Kemenpora dan berkaitan dengan 

wisma atlet (Kompas 2012, 1). 

 Kehidupan Angelina Sondakh saat ini sepertinya benar-benar mengalami 

titik balik. Angelina Patricia Pingkan Sondakh atau yang kerap dipanggil Angie 

lahir di Australia, 28 Desember 1977 adalah seorang pesohor dan politikus 

Indonesia. Ia mulai dikenal masyarakat Indonesia setelah terpilih menjadi Putri 

Indonesia tahun 2001 dengan pelbagai pertimbangan yaitu 3B: Beauty 

(kecantikan luar dan dalam), Brain (kecerdasan atau intelektual), dan Behaviour 

(perilaku yang baik atau santun). 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Pemberitaan seputar dugaan kasus korupsi yang dilakukan Angelina 

Sondakh, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sempat 

menjadi wacana moral politik di Indonesia merupakan kasus yang menarik untuk 

dijadikan bahan penelitian. Berita yang berkembang di media massa adalah bahwa 

Angie menjadi tersangka pelaku korupsi terkait di dua kementerian dengan nilai 

hingga miliyaran rupiah. Pemberitaan yang berkembang juga menunjukkan 

kebobrokan moral bahkan terjadi pada kalangan elite terhormat seperti anggota 

parlemen di Indonesia.  

 



 Ishwara (2005, 55) mengatakan 

Nama membuat berita dan nama besar membuat berita lebih besar. ...Ada aura berita 

sekeliling orang-orang terkenal. Apa yang mereka lakukan atau katakan sering membuat 

berita karena ada konsekuensinya. 

  

 Sesuai dengan pandangan Ishwara diatas bisa dikatakan kasus dugaan 

korupsi yang dilakukan Angie jelas memiliki nilai berita yang tinggi. Melihat 

Angie yang berstatus sebagai anggota DPR dan ia sebelumnya telah dikenal 

masyarakat sebagai public figure ketika ia menjadi Putri Indonesia pada tahun 

2001. Almarhum suaminya, Adjie Massaid juga seorang artis yang dikenal 

masyarakat luas. Kasus Angie menjadi wacana publik yang hangat dibicarakan 

sejak ia dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 

bulan Februari 2012. Oleh karena itulah berbagai media massa beramai-ramai 

memberitakan peristiwa ini.   

 Seluruh media melaporkan seputar peristiwa tersebut dengan bingkai 

masing-masing. Dalam konteks pemberitaan telah terjadi proses rekonstruksi 

realitas sosial yang dilakukan berbagai media tak terkecuali tabloid Cek & Ricek 

yang notabene adalah tabloid yang erat dengan dunia hiburan. Bahkan tak segan-

segan, tabloid Cek & Ricek beberapa kali menjadikan berita seputar dugaan kasus 

korupsi yang dilakukan Angie menjadi isu utama mereka. 

 Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Angie ketika menjadi materi 

pemberitaan, hal ini merupakan hasil pengembangan dan pembangunan 

sekumpulan ide para wartawan atau redaksi. Pembangunan konstruksi realitas 

pada masing-masing media berbeda, meskipun realitas faktanya sama.  

 



Eriyanto (2008, 2) berpendapat  

Media bukanlah saluran yang bebas. Media bukanlah seperti yang digambarkan, 

memberitakan apa adanya, cermin dari realitas. Media seperti kita lihat, justru mengkonstruksi 

sedemikian rupa realitas. ...Berita yang kita baca tiap hari telah melalui proses konstruksi.   
 

Hal senada disampaikan Turow (2003, 27) 

As we already know, when we read newspapers, watch TV, and surf the web, we should 

continually be aware that what we are seeing and hearing is not some kind of pure reality. It 

is a construction – that is, a human creation that presents a kind of script about culture. 

 

Sebagimana yang kita tahu, ketika kita membaca surat kabar, menonton 

televisi, atau membaca berita melalui internet, harus disadari bahwa apa yang kita 

baca dan dengarkan tidak sepenuhnya bedasarkan realitas. Hal tersebut 

merupakan hasil konstruksi yang diciptakan oleh manusia. Bagiamana konstruksi 

sebuah fakta, fenomena, atau peristiwa dibingkai akan sangat tergantung dari 

wartawan dan organisasi media yang akan membentuk realitas. Jadi, dengan kata 

lain dapat dikatakan bahwa realitas terbentuk dari konsepsi seorang wartawan dan 

organisasi media. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangkap bagaimana sebuah 

media membangun realitas adalah dengan framing. Analisis framing secara 

sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana 

realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. 

Pembingkaian sebuah berita dilakukan melalui proses konstruksi, dimana realitas 

sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu (Eriyanto 2008, 3).  

Parenti (1993, 191) mengemukakan  

No communication system can report everything that happens in public life. Some selctivity 

is inevitable, and, by its nature, conducive to a measure of bias. 



Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu 

tertentu atau mengabaikan isu yang lain, dan menonjolkan aspek dari isu tersebut. 

Perspektif seorang wartawan akan menentukan fakta-fakta yang akan digunakan, 

ditonjolkan, dan dibuangnya. Di balik semua ini, pengambilan keputusan 

mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para 

wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita (Sobur 2001, 163). 

Media massa seperti institusi sosial lainnya tidak bisa lepas dari tujuan-

tujuan yang ingin dicapai, dimana hal ini berkaitan dengan visi, misi, maupun 

ideologi yang dianut media tersebut. Keseluruhan hal ini dapat menimbulkan 

kecendrungan atau bahkan keberpihakan media dalam menyikapi suatu 

pemberitaan. Analisis framing merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk 

meneliti kecendrungan ini. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis 

jabarkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

Bagaimana Tabloid Cek & Ricek membingkai pemberitaan tentang dugaan kasus 

korupsi yang dilakukan Angelina Sondakh periode Februari 2012 – April 2012? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah 



Untuk mengetahui hasil konstruksi realitas atau peristiwa yang dikemas dalam 

bentuk berita mengenai dugaan kasus korupsi yang dilakukan Angelina Sondakh 

pada tabloid Cek & Ricek periode Februari 2012 – April 2012. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini dapat berguna secara akademis, praktis, dan sosial. 

1) Kegunaan akademis 

a. Memperkaya hasil penelitian tentang kajian ilmu komunikasi 

bidang jurnalitik terkait analisis teks media. Serta memberikan 

saran dan sumbangan pemikiran kepada para peneliti selanjutnya 

yang memerlukan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dalam 

rangka kemajuan ilmu komunikasi. 

2)  Kegunaan praktis 

a.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

masukan bagi para insan pers agar meminimalisasi subjektivitas 

dalam melakukan pemberitaan dengan berpegang pada 

keberimbangan dalam mengkonstruksi fakta menjadi sebuah berita. 

3)  Kegunaan sosial: 

a. Penelitan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam 

memahami hasil konstruksi artikel berita tabloid Cek & Ricek 

periode Februari – April 2012 mengenai dugaan kasus korupsi 

yang dilakukan Angelina Sondakh. 

 



I.6 Sistematika Penelitian  

Penelitian ini terbagi dalam 6 (enam) bab, yang isinya ulasan terstruktur 

dan sistematis mengenai penelitian yang dilakukan penulis. Berikut keenam bab 

yang akan dijabarkan secara singkat. 

Bab I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis mengulas latar belakang masalah yang akan diteliti, 

dengan identifikasi masalah yang mempersempit lingkup permasalahan yang akan 

diteliti, kemudian perumusan masalah; serta tujuan dan kegunaan dari penelitian 

yang dilakukan. Selanjutnya dibahas pula sistematika penelitian yang berisi ulasan 

singkat dari penelitian ini. 

Bab II: OBJEK PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan dibahas sejarah singkat objek yang diteliti yaitu 

tabloid Cek & Ricek. Penulis juga memaparkan kronologis kasus dugaan korupsi 

yang dilakukan Angelina Sondakh. 

 Bab III: TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini penulis akan membahas hal-hal teoritis dan konsep-konsep 

yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Bab IV: METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis menjabarkan metode yang akan digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. 

Bab V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan mengulas dan membahas hasil penelitian dan analisa penulis 

terhadap objek penelitian. 



Bab VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta 

memberikan saran berhubungan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




