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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia menginginkan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Secara yuridis Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 

3 (Bappenas 2011) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Untuk mewujudkannya, dibentuklah institusi yang berperan aktif dalam 

menegakkan hukum di Indonesia seperti Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, 

Hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Adapun tugas dan kewajiban Kepolisian Republik Indonesia yang digariskan 

dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Info 

hukum 2011) adalah: 

(a)   Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

(b) Menegakkan hukum; dan  

(c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Bertitik tolak dari tugas dan kewajiban tersebut, khususnya Pasal 13 bagian b, 

maka dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Indonesia merupakan aparat 

negara penegak hukum. Oleh karena itu, Polri harus menaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebelum mengawasi pelanggaran hukum di masyarakat. 

Kenyataannya, institusi penegak hukum diduga terlibat korupsi. Kasus ini 

diberitakan dalam Majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 berjudul “Rekening 

Gendut Perwira Polisi.” Sampul majalah itu bergambar kartun seorang laki-laki 

bertubuh besar berpakaian seragam coklat yang sedang menggiring tiga celengan 

babi berwarna merah jambu dengan tali police line. Laporan utama majalah ini 
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menyebutkan enam perwira tinggi polisi diduga memiliki aliran dana 

mencurigakan dalam rekening (Nilawati 2010, 32-33). 

Kasus keterlibatan institusi penegak hukum ini diberitakan sejumlah media 

seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, dan Tempo dari sisi yang berbeda. 

Di antara media-media tersebut, Kelompok Tempo Media gencar, berani, dan 

konsisten memberitakan kasus „rekening gendut‟ perwira polisi. Hanya Majalah 

Tempo yang menelusuri dan melaporkan hasil investigasi kasus „rekening gendut‟ 

ini. 

Hal yang menarik dari pemberitaan „rekening gendut‟ perwira polisi adalah 

berita ini menimbulkan kontroversi antara pihak Kepolisian dengan Tempo. Polri 

merasa dipojokkan dengan isi pemberitaan „rekening gendut‟ pada laporan utama 

Majalah Tempo. Laporan tersebut dinilai „menjatuhkan‟ citra institusi Kepolisian 

Republik Indonesia sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum. 

Sebaliknya, polisi tidak dapat membuktikan sejauh mana kebenaran investigasi 

wartawan Tempo yang membongkar harta jenderal polisi yang jumlahnya tidak 

wajar.   

Masalah tersebut tidak hanya seputar hilangnya Majalah Tempo “Rekening 

Gendut Perwira Polisi” sebelum beredar, tetapi melebar mulai dari cover hingga 

laporan utama majalah tersebut. Institusi Polri tersinggung dengan gambar 

celengan babi yang dinilainya menghina dan melecehkan jajaran kepolisian 

(Firdaus 2010). Reaksi Polri begitu sigap dalam menanggapi hal tersebut. Tanpa 

menunda lagi, Markas Besar Kepolisian akan memperkarakan Tempo ke jalur 

hukum dengan tuduhan penghinaan institusi Polri (Desyana 2010). Selanjutnya, 

pemberitaan „rekening gendut‟ juga diduga melatarbelakangi pelemparan bom 
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molotov ke kantor Majalah Tempo pada awal Juli 2010. Bom meledak tepat di 

kaca depan kantor Majalah Tempo (Wasono 2010). Teror tidak hanya terjadi di 

kantor Majalah Tempo. Salah satu anggota Indonesia Corruption Watch Tama 

Satya Langkun dianiaya sekelompok pria di Jalan Duren Sawit Tiga, Jakarta 

Selatan. Sejumlah kalangan menduga penganiayaan terhadap Tama dikarenakan 

laporannya tentang „rekening gendut‟ polisi ke Komisi Pemberantasan Korupsi 

(Firdaus, Rifika, dan Wiyana 2010). 

Semua kasus ini menarik dan penting karena beberapa alasan. Pertama, 

karena Indonesia sedang berusaha keras memberantas korupsi. Pembentukan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan. Untuk lebih jelas, saya mengutip Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 Pasal 4 (KPK 2011) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut: 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna 

dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.  

Namun, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum seolah 

tak ada habisnya. Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch Donal Fariz (Fariz 

2011, 7) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

 Di level hulu sudah bermasalah sebab lembaga-lembaga penegak hukum, seperti 

kepolisian dan kejaksaan, tidak pernah serius memberantas korupsi. Bahkan, mereka 

justru „terlilit‟ problem korupsi yang menggerogoti tubuh institusi sendiri. 

 
Sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diakui oleh masyarakat sebagai 

lembaga yang sah, sangat mengejutkan bahwa polisi justru terlibat praktik 

korupsi. Kondisi ini sesungguhnya mencerminkan stagnasi dalam memberantas 

korupsi. 
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Senada dengan opini Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch Donal 

Fariz, hasil survei Institute for Strategic and Public Policy Research (Metrotv 

2011) sebagai berikut: 

bahwa kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintahan Presiden Yudhoyono 

untuk memberantas korupsi mengalami penurunan. Terbukti dari ketidakmampuan 

Presiden Yudhoyono menangani kasus mafia pajak dan „rekening gendut‟ polisi yang 

belum terselesaikan. 

 
Bagaimana mungkin masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan dan 

wewenang kepada aparat penegak hukum yang ternyata terlibat praktik korupsi. 

Sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi, Tempo memiliki kewajiban 

mengawasi pemerintahan Indonesia dan menginformasikannya kepada 

masyarakat. Tempo memiliki peran penting dalam memberantas korupsi, 

mewujudkan keadilan sosial, dan menciptakan good governance. Itulah sebabnya 

Tempo menginvestigasi dan memberitakan „rekening gendut‟ perwira polisi. 

Kedua mengapa saya memilih topik kasus „rekening gendut‟ perwira polisi 

yaitu karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum di 

Indonesia. Fenomena ini terlihat pada berita-berita politik dan korupsi yang 

mendominasi pemberitaan di media massa tahun-tahun belakangan ini. Misalnya 

kasus Anggodo Wijoyo, Susno Duadji, Gayus Tambunan, Malinda Dee, dan kasus 

rekening janggal milik sejumlah perwira polisi. Bahkan pada Mei 2011 muncul 

laporan investigasi sehubungan dengan praktik korupsi Partai Demokrat. Kini, 

pemberitaan praktik korupsi yang melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat 

Muhammad Nazaruddin, terus „melebar‟ hingga perkara suap proyek 

pembangunan wisma atlet Sea Games XXVI di Jakabaring, Palembang. Di antara 

banyaknya berita mengenai kasus korupsi, rekening janggal milik sejumlah 

perwira tinggi polisi bukan berita baru. Pada 2005, berita ini sempat muncul, lalu 
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tidak diberitakan hingga akhirnya kembali mencuat pada 28 Juni 2010 (Yasra, 

Dhyatmika, Nilawaty, Hapsari dan Rahman 2010, 28). 

Ketiga, karena terjadi ketegangan hubungan antara pihak polisi dengan 

redaksi Tempo. Seolah mengulang sejarah mengenai penguasa Orde Baru yang 

mengontrol dan menekan kebebasan pers. Sebagai aparat penegak hukum, polisi 

lebih mementingkan citra daripada kinerja. Hal ini terlihat dari reaksi polisi dalam 

menanggapi gambar „babi‟ pada sampul Majalah Tempo tersebut. Sedangkan, 

polisi tidak segera menyelidiki praktik korupsi yang melibatkan beberapa jenderal 

yang dipaparkan dalam majalah itu. Keinginan kepolisian untuk menggugat 

Tempo ke jalur hukum menunjukkan bahwa Kepolisian tidak menghargai pers 

sebagai pilar keempat demokrasi (Siebert, Fred dan Schramm 1963, 45-46). Untuk 

lebih jelas mengetahui fungsi pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 

2 tentang Pers (BPKP 2011) menegaskan demikian  

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan 

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 

Bertitik tolak dari fungsi pers tersebut, pers memiliki kebebasan memantau 

penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara serta menyampaikan aspirasi 

rakyat kepada pemerintah. Dalam konteks ini, jelas Majalah Tempo berhak 

memberitakan sejumlah perwira polisi yang memiliki kekayaan melampaui gaji 

setiap bulannya. 

Keempat, mengapa saya tertarik untuk membahas pemberitaan Tempo 

mengenai kasus „rekening gendut‟ perwira polisi karena menyangkut hak setiap 

warga negara untuk memperoleh informasi publik. Yang dimaksud dengan 

informasi publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2008 Pasal 1 ayat 2 (Depdagri 2011) adalah 
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informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai 

dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 

publik. 
 

Adapun hak untuk memperoleh informasi publik diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 (Depdagri 2011) 

sebagai berikut: 

Setiap orang berhak:  

a. melihat dan mengetahui informasi publik. 

 

Bertitik tolak dari definisi dan hak mendapatkan informasi publik tersebut, maka 

Kepolisian wajib mengungkap siapa pemilik 17 rekening dan besar kekayaan 

perwira polisi yang memiliki „rekening gendut‟ karena jumlah rekening tersebut 

sangat mencurigakan. Namun, mantan Kepala Polri, Bambang Hendarso Danuri 

justru menganggap kasus „rekening gendut‟ telah selesai. Tanpa penjelasan dan 

bukti-bukti dari pihak kepolisian kepada masyarakat (Riyanto 2010).  

Kelima, berkaitan dengan perbedaan yang mencolok saat para penguasa 

berhadapan dengan pers di bawah pemerintahan Soeharto dengan situasi sekarang. 

Jika pada rezim Soeharto, pers dapat ditekan untuk tidak memberitakan korupsi 

dengan mencabut surat izin terbit, maka kini kebebasan pers dijamin oleh 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Pers (BPKP 2011) 

sebagai berikut: 

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara. 

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau 

pelarangan penyiaran. 

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak 

mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, 

wartawan mempunyai Hak Tolak. 
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Kebebasan pers mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah dan 

masyarakat harus menghargai kebebasan pers yang bertanggung jawab. 

Namun, meskipun Indonesia memiliki undang-undang kebebasan informasi 

publik dan memiliki undang-undang tentang pers, kebebasan pers belum 

sepenuhnya terwujud. Dalam prakteknya, lembaga pemerintahan masih 

membatasi informasi-informasi tertentu yang dapat melemahkan kepercayaan 

publik. Sampai kapan pun kebebasan pers memang harus terus diperjuangkan 

(Manan 2010, 40-41). Kasus rekening janggal milik sejumlah polisi merupakan 

salah satu bukti tidak adanya keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Markas 

Besar Kepolisian bersikukuh menolak mengungkap data meski Komisi Informasi 

Pusat (KIP) memerintahkan Kepolisian membuka identitas pemilik „rekening 

gendut‟ berikut besaran nilainya (Ramidi 2011, 81). Tim Polri memilih naik 

banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Sari, Wibowo, Savitri dan 

Sugiharto 2011).  

Pandangan ini juga didukung oleh anggota Dewan Pers, Uni Z Lubis yang 

dimuat dalam website Tempo Interaktif. Uni Z Lubis (Wiyana 2011) 

mengemukakan sebagai berikut: 

Jadi kalau sekarang mereka menggugat Tempo, itu kemunduran. 

Uni Z Lubis kecewa terhadap sikap Polri yang menggugat Tempo terkait artikel 

„rekening gendut‟ perwira polisi. 

Keenam, kasus „rekening gendut‟ perwira polisi penting untuk dibahas karena 

polisi merupakan institusi pertama yang berwenang untuk menyelidiki dan 

menyidik penyelewengan hukum. Untuk lebih jelas, saya mengutip Undang-

Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 4 dan Pasal 6 (Kejari-

Jaksel 2011) sebagai berikut: 
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Pasal 4 menyatakan Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik 

Indonesia. 

Pasal 6 menyatakan penyidik adalah:  

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia.  
 

Adapun yang dimaksud dengan penyidikan menurut Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat 2 (Kejari-Jaksel 2011) yaitu  

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5 (Kejari-

Jaksel 2011) yaitu 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

 
Selanjutnya, ketika berkas berisi bukti telah rampung, maka polisi menyerahkan 

berkas berisi bukti tersebut kepada Kejaksaan atau pengadilan. Namun, saat 

sejumlah perwira polisi pemilik „rekening gendut‟ diduga terlibat korupsi, 

Kepolisian terkesan defensif menangani soal ini (Setyarso, Yasra dan 

D[sic]yatmika 2010, 32). Jika Kepolisian Republik Indonesia serius mewujudkan 

amanat masyarakat untuk menegakkan hukum dengan upaya memberantas 

korupsi di Indonesia, seharusnya perwira tinggi polisi yang diduga memiliki 

„rekening gendut‟ segera diusut tuntas. 

Bertitik tolak pada alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, wartawan 

bertugas mencari kebenaran dan menyampaikannya kepada masyarakat. Tetapi, 

pada dasarnya setiap wartawan dan media memiliki kecenderungan dan agenda 

tertentu dalam membahas sebuah isu. Hal itu terjadi saat memilih masalah apa 

yang akan diinvestigasi, narasumber, dan apa saja yang akan dikemukakan saat 

menulis berita. Editor akan memilih dan menentukan isu apa saja yang akan 
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ditempatkan pada laporan utama, rubrik hukum, rubrik politik, atau rubrik 

nasional. Wartawan dipengaruhi faktor ideologi, rutinitas media, organisasi 

media, kontrol pemerintah, pengiklan, dan kepentingan kelompok tertentu. 

Kelompok Tempo Media memiliki kultur, visi, misi dan ideologi yang 

memengaruhi isi berita. Menurut Williams (1977, 109) sebagaimana dikutip oleh 

Shoemaker dan Reese (1996, 222), ideologi adalah  

relatively formal and articulated system of meanings, values and beliefs, of kind that 

can be abstracted as a ‘worldview’ or a ‘class outlook’.  

Ideologi mencakup nilai dan kepercayaan yang memengaruhi pandangan 

seseorang terhadap dunia. 

Shoemaker dan Reese (1996, 221) mengemukakan pendapat yang sama, 

bahwa ideologi tersangkut dalam pemilihan realita dan penulisan berita di media 

massa. Maka, berita tidak sepenuhnya objektif. Ada banyak faktor yang 

memengaruhi proses penulisan berita.  

Wartawan baru Tempo harus mengikuti pelatihan. Dalam pelatihan itu, 

wartawan Tempo diajarkan berbagai aspek, khususnya segala sesuatu mengenai 

Tempo seperti meliput berita, mewawancarai narasumber, menulis berita, menolak 

amplop. Menurut Yusril Djalinus yang dikutip oleh Steele (2005, 21) mengatakan 

sebagai berikut: 

Tempo has never really tried to be “objective” in the Western sense of separating 

facts from values. 

Saat menulis berita, wartawan Tempo tidak sungguh-sungguh mencoba „obyektif‟. 

Hal ini juga dikemukakan oleh Goenawan Mohamad yang dikutip oleh Steele 

(2005, 22) sebagai berikut: 
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The new Tempo has more opinion. Freedom is wider but the pressures are 

different. 

Tekanan yang dimaksud dalam konteks ini berkaitan dengan konteks politik Orde 

Baru. Dalam pemerintahan yang tidak adil seperti praktik korupsi, wartawan 

Tempo harus menjalankan peran mereka dalam mengontrol pemerintah demi 

keadilan. Menurut wartawan Tempo Susanto Pudjomartono dalam wawancara 

dengan Steele (2005, 103) salah satu strategi wartawan Tempo dalam hal ini yaitu 

One way in which Tempo managed to provide explanations of events was to 

pinjam mulut, or “borrow the mouth” of high- rangking official. 

Wartawan Tempo seringkali mempunyai pendapat dan sudut pandang sendiri yang 

memengaruhi penulisan berita. Salah satu strategi yang digunakan wartawan 

Tempo untuk mengungkapkan sesuatu dalam menulis berita adalah dengan 

memuat komentar narasumber yang mewakili pandangan Tempo, menyusun fakta 

secara kronologis sehingga pembaca memperoleh pandangan yang diharapkan 

oleh Tempo (Steele 2005, 102-103).  

Berkaitan dengan sejarah, visi, misi, ideologi dan kultur Tempo sejak Orde 

Baru hingga sekarang, saya ingin mengetahui bagaimana Tempo memilih kasus 

yang akan diinvestigasi dan bagaimana hasil investigasi tersebut dilaporkan. 

Khususnya pemberitaan mengenai „rekening gendut‟ milik sejumlah perwira 

polisi. Kemudian, saya memilih Tempo sebagai objek penelitian karena hanya 

wartawan Majalah Tempo yang menginvestigasi dan melaporkan „rekening 

gendut‟ milik perwira polisi kepada masyarakat. Senada dengan Majalah Tempo, 

website Tempo Interaktif dan Koran Tempo juga gencar memberitakan 

perkembangan kasus ini dengan berbagai narasumber dan sudut pandang yang 

semakin menonjolkan pentingnya kasus „rekening gendut‟ perwira polisi untuk 
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diketahui publik. Bahkan, perlu disikapi oleh masyarakat. Majalah Tempo, 

website Tempo Interaktif, dan Koran Tempo merupakan satu group media.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Kasus rekening janggal milik sejumlah perwira bukanlah berita baru. Juli 

2005, terdapat 15 petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah 

besar sehingga tidak wajar (Yasra, Dhyatmika, Nilawati, Hapsari dan Rahman 

2010, 28). Namun kasus ini hilang dibawa angin. Akhirnya, kasus ini kembali 

mencuat sejak terbitnya Majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010.  

Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, bahkan 

pemerintah sekalipun tidak pernah serius memberantas korupsi jika polisi sendiri 

tidak sanggup „membersihkan diri‟ dari korupsi. Terungkapnya sejumlah petinggi 

polisi yang biasa menerima duit satu-dua miliar rupiah sehari menunjukkan bahwa 

mereka diduga koruptor (Redaksi Tempo
1
 2010, 23). 

Ada banyak definisi mengenai korupsi. Suyatno (2005, 17-18) mengutip 

pandangan Benveniste (1991) mengenai definisi korupsi yang dikelompokkan 

kedalam empat jenis sebagai berikut: 

1. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan 

dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah 

praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 

2. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa 

atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. 

3. Mercenary corruption, ialah jenis tindak korupsi yang dimaksud untuk memperoleh 

keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.  

4. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang 

dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. 

 
Berdasarkan pengelompokan jenis korupsi menurut Benveniste (1991), saya 

memberikan batasan bahwa kasus „rekening gendut‟ perwira polisi termasuk jenis 

korupsi mercenary corruption.  
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Sedangkan menurut Robert Klitgaard (2001, 31) korupsi didefinisikan 

sebagai berikut: 

tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena 

keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, 

kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku 

pribadi.  

 
Sejumlah perwira polisi diketahui punya „rekening gendut‟. Yang dimaksud 

dengan „rekening gendut‟ perwira polisi dalam konteks ini adalah perwira yang 

berkedudukan tinggi memiliki uang dalam rekening mereka dalam jumlah uang 

sangat besar hingga melampaui gaji bulanan mereka. Tempo menggunakan istilah 

„rekening gendut‟ supaya masyarakat lebih mudah mengingat dan membayangkan 

berapa banyak uang yang ada dalam rekening perwira polisi.  

Kejanggalan ini semakin terlihat seiring akuntabilitas kinerja polisi yang 

sangat rendah dan dangkal dalam menangani „rekening gendut‟ perwira polisi. 

Menunda menyelesaikan kasus ini semakin memperkuat indikasi praktik korupsi 

telah „tumbuh subur‟ dalam institusi Kepolisian. Merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 tentang penyelenggaraan negara, disebutkan salah 

satu azas umum penyelenggaraan negara meliputi „Azas Akuntabilitas‟. 

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (ESDM 

2011) yang dimaksud dengan „Azas Akuntabilitas‟ adalah  

azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 
Saat menjabat di tahun 2010, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Bambang Hendarso Danuri, tanpa logika mengatakan bahwa kasus „rekening 

gendut‟ telah selesai. Kini, di bawah arahan Timur Pradopo sebagai Kapolri yang 

baru, kasus „rekening gendut‟ perwira polisi masih belum terselesaikan. Markas 
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Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan tegas menolak putusan Komisi 

Informasi Pusat untuk mengungkap nama perwira polisi yang memiliki „rekening 

gendut‟ beserta besarnya jumlah rekening tersebut dan asal aliran dana rekening. 

Kepolisian memilih naik banding (Sari, Wibowo, Savitri dan Sugiharto 2011). 

Tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah menegakkan hukum. Tetapi 

sebaliknya, Kepolisian terkesan defensif menangani pengusutan rekening jumbo 

petinggi kepolisian. Salah satu bukti mengapa saya menyimpulkan demikian 

adalah karena laporan ini terhenti begitu lama tanpa penanganan semenjak tahun 

2005 (Setyarso, Yasra dan D[sic]yatmika 2010, 32-33).  

Salah satu perwira dalam daftar „rekening gendut‟, yaitu Inspektur Jenderal 

Bambang Suparno, belum melaporkan kekayaannya (Nilawati 2010, 32-33). 

Padahal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 2 dan 3 (ESDM 

2011) dengan jelas menegaskan bahwa  

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: 

2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; 

3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. 

 
Berdasarkan Undang-Undang di atas, maka Inspektur Jenderal Bambang Suparno 

dapat dikategorikan pelanggar hukum.  

Beginilah situasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Termasuk kinerja 

beberapa anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, wartawan harus 

bertindak sebagai pemantau terhadap kekuasaan. Prinsip ini dikenal dengan 

sebutan prinsip „anjing penjaga‟ (watchdog). Kovach dan Rosenstiel (2006, 144) 

mengatakan sebagai berikut: 

prinsip anjing penjaga bermakna tak sekadar memantau pemerintahan, tapi juga 

meluas hingga pada semua lembaga yang kuat di masyarakat. 
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Memberitakan aparat penegak hukum yang terlibat praktik korupsi menjadi 

tanggung jawab jurnalis Majalah Tempo untuk memantau dan memberitakan 

sejumlah perwira polisi yang memiliki „rekening gendut‟ melalui laporan 

investigasi. Tujuannya yaitu agar masyarakat tahu dan bisa menilai kinerja aparat 

penegak hukum.  

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang saya jabarkan di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah 

 Bagaimana Tempo membingkai (framing) berita „rekening gendut‟ perwira 

polisi?  

 Apakah benar Tempo mempunyai agenda dalam memberitakan kasus 

„rekening gendut‟ perwira polisi?  

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis cara Tempo membingkai kasus 

„rekening gendut‟ perwira polisi. Melalui liputan investigasi ini, Tempo ingin 

korupsi diberantas agar hukum di Indonesia, demi keadilan sosial, serta untuk 

mewujudkan good governance.  

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang terbagi dalam dua kategori, 

yaitu kegunaan akademis dan praktis.  

1. Kegunaan akademis: 
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Penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia akademis dalam hal 

mengetahui bagaimana ideologi, visi dan misi Tempo sebagai media massa 

memengaruhi agenda Tempo. Misalnya dalam menentukan kasus apa yang 

akan diinvestigasi, bagaimana hasil investigasi itu ditulis, di mana artikel 

yang membahas „rekening gendut‟ ditempatkan, apakah pada laporan 

utama, rubrik nasional, rubrik hukum, rubrik politik. Bagaimana Tempo 

mengomentari kasus „rekening gendut‟ pada kolom opini. Kemudian, 

sejauh mana Tempo gencar menginvestigasi dan memberitakan 

perkembangan kasus „rekening gendut‟ perwira polisi. Penelitian ini juga 

membahas mengenai investigative reporting Tempo yang mengkritisi 

kinerja pemerintah. 

2. Kegunaan praktis:  

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagaimana Tempo 

menanggapi reaksi Kepolisian yang tersinggung dengan gambar „babi‟ 

pada sampul Majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010. Selain itu, Dewan 

Pers menjalankan perannya sebagai mediasi antara Kepolisian dengan 

Tempo.  

3. Kegunaan sosial: 

Dari segi sosial, penelitian ini memperluas „kacamata‟ pembaca Tempo 

sehubungan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan pemerintahan 

Indonesia. Praktik korupsi adalah tindakan pelanggaran hukum yang 

menyalahgunakan wewenang dan merugikan masyarakat. Hal ini bertolak 

belakang dengan Pancasila butir kelima yang menyebutkan bahwa 

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 
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Sebagai pilar keempat negara demokrasi, Kelompok Tempo Media 

melakukan liputan investigasi untuk memantau stakeholder pemerintah 

serta mengupayakan transparansi pemberantasan korupsi di „tubuh‟ 

penyelenggara negara. Dengan mendapatkan informasi dari media massa, 

masyarakat harus ikut bertanggung jawab memberantas korupsi dan 

menegakkan hukum. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian yang saya lakukan adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, saya menguraikan latar belakang alasan pemilihan topik 

„rekening gendut‟ perwira polisi, alasan memilih Majalah Tempo sebagai objek 

penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Pada bagian ini, saya memaparkan independensi Tempo yang ditunjukkan 

melalui beberapa laporan utama Majalah Tempo. Selanjutnya, pada bagian ini 

saya juga memaparkan secara singkat azas jurnalisme Tempo, visi dan misi Tempo 

yang memengaruhi pemberitaan Tempo sehubungan dengan korupsi di Indonesia. 

Kemudian, saya akan menjelaskan secara singkat urutan perkembangan berita 

kasus „rekening gendut‟ yang berawal dari munculnya cover story “Rekening 

Gendut Perwira Polisi” hingga pemberitaan yang terbaru saat ini adalah kasus 

Inong Malinda Dee yang dituduh menggelapkan uang nasabah Citibank. Diduga 
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beberapa perwira polisi pemilik „rekening gendut‟ adalah klien nasabah Malinda 

yang uangnya „digelapkan‟.  

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan Agenda Setting Theory. Dalam Agenda Setting Theory 

terdapat agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan. Selanjutnya juga 

dijelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penentuan agenda media 

serta definisi dan model framing.   

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. 

Selanjutnya juga dijelaskan mengenai kelebihan metode analisis isi. Karena 

keterbatasan waktu, saya hanya meneliti bagaimana Tempo menentukan dan 

mengarahkan pembaca pada agendanya. Saya tidak meneliti apakah agenda 

Tempo menjadi agenda publik. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Saya menjabarkan hasil analisis yang saya temukan berdasarkan metodologi 

penelitian, teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian. Melalui kesimpulan tersebut, saya 

memberikan saran yang bermanfaat bagi kalangan akademis yang menjadikan 

penelitian ini sebagai rujukan.   

 

 

 

 

 




