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Abstract
This study is entitled " Analysis of Textual Corruption in Mass Media Discourse: A Critical
Discourse Analysis Study ". This study uses qualitative with descriptive data presentation. The main
theory used in this study is Critical Discourse Analysis of Three Dimensional Norman Fairclough
focused only on the analysis of micro-level (textual). Meanwhile, supporters of the theory are the
labeling theory, and the theory of the value of the expression. The data of this study consist of fourteen
news discourses derived from the seven themes of corruption discourse published in the mass media
throughout the 2011-2014 Detik.com. The discourse data are Bribery Case of Athletes Building
Palembang, Social Aid Fund Fraud Case in Bandung, Bribery Case of Athletes Building in
Hambalang, SKK Gas Bribery Case, SIM Simulator Inflation Fund Case, Bribery Case of Beef Export
Quotas, and Chief Justice Bribery Case. This study aims to analyze and describe the diction.
Keywords: Critical Discourse Analysis, analysis of micro-level (textual), corruption discourse.

I.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah
Bahasa merupakan salah satu bagian penting dalam peradaban manusia. Melalui bahasa, karya
intelektual dan budaya manusia dapat diwujudkan, dilestarikan, dan ditransformasikan. Melalui bahasa
juga manusia dapat menyampaikan dan mengembangkan pemikirannya dalam aneka wujud
kebudayaan. Tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang tidak berkaitan dengan bahasa.
Dengan demikian, hal tersebut menandai bahwa bahasa tidak dapat dilepaskan dari manusia dan
kehidupan sosialnya.
Sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat penuturnya, fungsi bahasa dewasa ini tidak
dapat lagi hanya dipahami sebagai media komunikasi. Bahasa juga telah turut serta juga dalam
mengonstruksi masyarakat dan sosial-budayanya serta sebaliknya. Salah satu bidang kehidupan yang
memanfaatkan bahasa sebagai media untuk merefleksikan sosial-budaya masyarakat adalah media.
Untuk memotret berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan, media menggunakan bahasa
sebagai media utama produksinya.
Media massa bukanlah wadah tunggal dalam merekam dan mencerminkan realitas. Media
massa hadir dalam wujud lain, yaitu tempat dimana berbagai ideologi dan kepentingan saling berebut
tempat dan kuasa. Gamson dan Modigliani dalam McQuail (2005:49) menyebut, bahwa media
memiliki kekuatan mengkonstruksi makna. Media bukan saja melakukan olah informasi, akan tetapi
juga olah pengetahuan dan pemaknaan. Makna yang terkonstruksi itulah yang selama ini dilahap habis
oleh audiens sehingga seolah terjadi penyeragaman pemaknaan terhadap realitas sosial di kalangan
masyarakat.
Pada era teknologi informasi seperti saat ini, bukan hanya media cetak yang mendapat
perhatian masyarakat, media elektronik juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan
masyarakat dalam mendapatkan informasi, seperti media sosial, situs, dan blog. Salah satu bentuk
media elektronik yang mendapat perhatian besar dari masyarakat di Indonesia saat ini adalah situs
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informasi Detik.com. Catatan google analytic menunjukkan bahwa kunjungan terhadap situs
Detik.com ini dalam satu hari dapat mencapai tiga juta hits. Banyaknya kunjungan ini dapat
diasumsikan bahwa Detik.com merupakan salah satu media informasi yang menjadi pilihan
masyarakat. Selain itu, tingginya kunjungan pembaca tersebut juga mengindikasikan bahwa
masyarakat, khususnya para pembaca berita dapat menerima wacana pemberitaan yang disajikan
Detik.com.
Budiono Darsono sebagai pendiri Detik.com dalam wawancaranya dengan Tonight Show
(2013) mengungkapkan bahwa pada mulanya pendirian situs Detik.com merupakan salah satu upaya
resistensi terhadap kekuasaan Orde Baru. Pada masa itu, beberapa media massa cetak sering dibredel
karena dianggap bertentangan dengan pemerintahan. Salah satu peristiwa yang menyita banyak
perhatian adalah dibredelnya tiga media massa dalam bentuk cetak, yaitu Tempo, Detik, dan Editor.
Untuk menghindari pembredelan, didirikanlah situs Detik.com pada 9 Juli 1998 yang berbentuk media
online. Dalam penyajian beritanya Detik.com tidak sama dengan media cetak pada umumnya.
Detik.com memberikan informasi yang bersifat breaking news. Hal ini pula yang menjadi penanda
utama perbedaan berita antara media massa cetak dan elektronik khususnya internet.
Berdasarkan pengamatan secara umum, tujuan pendirian Detik.com ini masih tampak
konsisten, setidaknya hal ini tergambar dari dua hal yang menjadi kekhasan pemberitaan Detik.com
Pertama, Detik.com konsistensi menyoroti berita-berita berkaitan dengan politik dan mengkritisi
penguasa, terutama pemberitaan yang berkaitan dengan korupsi. Pemberitaan korupsi ini mendapatkan
porsi utama dalam kolom pemberitaan Detik.com, terutama sejak era reformasi bergulir. Kedua,
Detik.com menyajikan kekhasan dari bahasa yang digunakan untuk mengonstruksi wacana bertema
korupsi. Berbagai dimensi tekstual seperti diksi, nominalisasi, metafora, modalitas, dan transitivitas
dimanfaatkan Detik.com untuk menyampaikan informasi dan mengonstruksi wacana korupsi itu
sendiri. Misalnya saja dari aspek diksi, wacana korupsi dalam Detik.com senantiasa mengandung diksi
korupsi, kerugian negara, memiskinkan rakyat, dan lain-lain.
1.2. Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough
Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis wacana pendekatan Norman
Fairclough (1992b, 1995a; 1998; 2000) yang dikenal dengan nama analisis wacana tiga dimensi. Yang
dimaksud dengan analisis wacana tiga dimensi ini ialah analisis yang melibatkan tiga tingkat analisis:
(1) analisis teks atau textual (mikro), yaitu pendeskripsian (description) mengenai teks; (2) analisis
wacana atau discourse practice (meso), yaitu interpretasi (interpretation) hubungan antara proses
produksi wacana dan teks; (3) analisis sosiobudaya atau sociocultural practice (makro), yaitu
penjelasan (explanation) hubungan antara proses wacana dengan proses sosial.
Mengingat bahwa setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung kepentingan, apalagi
komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi, layaklah jika
dikaitkan bahwa setiap tindakan komunikasi adalah suatu wacana. Dalam pandangan komunikasi
sebagai suatu wacana ini, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan “kenyataan lain” atau
“kenyataan kedua” dalam bentuk wacana dari “kenyataan yang pertama”. Cara yang ditempuh dalam
pembentukan wacana (realitas kedua) itu adalah sebuah proses yang disebut konstruksi realitas.
Oleh karena itulah, Fairclough (1995:7) memandang bahwa wacana merupakan salah satu
bentuk penggunaan bahasa yang dilihat dalam praktik sosial. Teks dianggapnya merupakan bagian
dari sosiokultural, yang berkaitan erat pada bentuk, struktur, dan organisasi teks. Dalam penjelasan
Santoso (2003:51), bagi Fairclough wacana merupakan praksis sosial yang mengimplikasikan
hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang
melingkupinya. Dengan begitu teks tidak lain adalah medan sosial yang di dalamnya representasi
dunia dan interaksi sosial di dalamnya terjadi (Fairclough, 1995:6).
Fairclough (1995:25) menjelaskan bahwa teks tidak hanya dapat dilihat dari hubungan bahasa
semata. Akan tetapi, harus juga dilihat sebagai situs perjuangan ideologi yang terkait dengan situasi
perubahan sosial budaya. Ia percaya bahwa konteks budaya seringkali menekan atau bahkan memberi
arti lain terhadap keberadaan suatu teks. Pendekatan Fairclough pada intinya menyatakan bahwa
wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang mereproduksi dan mengubah pengetahuan,
identitas, dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh
struktur dan praktik sosial yang lain. Oleh sebab itu, wacana memiliki hubungan dialektik dengan
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dimensi-dimensi sosial yang lain. Hal ini mengindikasikan, bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai
media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi, khususnya yang berkembang dalam
wacana. Hingga pada akhirnya proses dominasi kekuasaan dan ideologi terjadi antara satu dengan
yang lainnya. (Fairclough, 1989:2).
Fairclough (1995:59) memberikan tiga dimensi wacana untuk melihat bagaimana bahasa dapat
dijadikan sebagai alat kekuasaan dalam perjuangan ideologi. Pertama, dimensi teks atau mikrostruktur.
Pada tataran ini analisis dipusatkan pada ciri-ciri formal seperti kosakata, gramatika, sintaksis, dan
koherensi kalimat. Tataran kosakata dan gramatika dijelaskan dalam tiga jenis makna. Setiap kosakata
dan gramatika tersebut memiliki tiga aspek nilai, yaitu (1) nilai pengalaman (experiental values), (2)
nilai relasional (relational values), dan (3) nilai ekspresif (expressive values). Nilai eksperensial
adalah sebuah tanda atau isyarat tempat pengalaman dan alam atau lingkungan sosial dunia pembuat
teks terwakili. Makna eksperensial adalah sesuatu yang berhubungan dengan isi, pengetahuan, dan
keyakinan.
Nilai relasional adalah sebuah tanda atau isyarat yang menunjukkan hubungan sosial yang
diperankan penghasil teks melalui teks yang dihasilkannya. Nilai relasional ini berkenaan dengan
interaksi dan hubungan sosial. Di samping itu, nilai ekspresif berisi tanda dan isyarat evaluasi atau
penilaian penghasil teks terhadap realitas. Nilai ekspresif berhubungan dengan subjek (pemakai
bahasa) dan identitas sosial yang dimilikinya. Dari nilai ekspresif akan diperoleh informasi tentang
identitas sosial subjek.
Mengutip Santoso ketiga nilai dalam teks tersebut dapat digambarkan dalam Tabel 2.1 berikut.
Aspek ini dapat mempunyai nilai-nilai penghubung (konektif value), misalnya menghubungkan
keseluruhan bagian-bagian dalam teks.
Tabel I Aspek Formal Nilai dalam Teks
Dimensi Makna
Isi
Hubungan
Subjek

Nilai-Nilai Aspek

Efek-Efek Stuktural

Eksperiensial
Pengetahuan/Keyakinan
Relasional
Hubungan Sosial
Ekspresif
Identitas Sosial
Sumber Fairclough dalam Santoso (2003)

Setelah diketahui dimensi teks dibangun Fairclough memberikan kerangka analisis wacana
kritis dengan mempergunakan dimensi kewacanaan (discourse practice) praktik wacana atau
mesostruktur. Dalam praktik wacana dilihat bagaimana upaya pewacanaan diproduksi, disebarkan, dan
dikonsumi teks. Bagian ini terkait dengan upaya pembongkaran aspek bagaimana teks diproduksi,
disebarkan dan dikonsumsi yang tidak terlepas akan mendapatkan pengaruh dari institusi teks tersebut
dilahirkan, misalnya oleh editor dan kebijakan redaksi. Baik secara internal maupun eksternal terhadap
pemberitaan.
Terakhir adalah analisis makrostuktur atau proses pewacanaan yang berkaitan apa yang
membuat teks tersebut hadir. Analisis ini berkaitan dengan sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem
budaya masyarakat secara keseluruhan. Konteks sosial di luar media dalam hal ini dianggap memiliki
peranan yang cukup besar dalam memengaruhi bagaimana wacana dibuat dan, disebarkan oleh sebuah
media. Oleh karena itulah bagi Fairclough sebenarnya dalam perkembangannya media massa tidak ada
yang bersifat steril atau bebas kepentingan. Di dalamnya terdapat berbagai jalinan kepentingan
kekuasaan yang selalu terkait satu sama lain. Hal ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai
berikut:
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Gambar 1 Kerangka Analisis Wacana Tiga Dimensi Fairclough
Pendeskripsian
(analisis teks)
[APA]
Teks

Proses
Penghasilan

Interpretasi
(analisis produksi)
[BAGAIMANA]
Penafsiran
(analisis sosial)
[MENGAPA]

Sumber : Fairclough (1992a: 73; 1995a: 59; 2000: 313)
Wodak (1996: 17-20) dalam Santoso (2003) mengungkapkan bahwa prinsip umum Analisis
Wacana Kritis (AWK) adalah sebagai berikut. Pertama, AWK berhubungan dengan masalah sosial.
Pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan bahasa maupun penggunaan bahasa secara eksklusif,
namun dengan sifat linguistik dari struktur-struktur dan proses-proses sosial dan budaya. Dengan
demikian, AWK
padaPenafsiran
dasarnya bersifat lintas disipliner. Kedua, relasi kekuasaan berhubungan dengan
Proses
wacana dan AWK mengkaji kekuasaan dalam wacana dan atas wacana. Ketiga, budaya dan
masyarakat secara dialektis berhubungan dengan wacana. Dengan arti lain, masyarakat dan budaya
dibentuk oleh wacana dan sekaligus menyusun wacana. Setiap kejadian tunggal penggunaan bahasa
mereproduksi dan mentransformasi masyarakat dan budaya, termasuk relasi kekuasaan. Keempat,
penggunaan bahasa dapat bersifat ideologis. Untuk memastikannya, teks perlu dianalisis untuk
meneliti interpretasi, penerimaan, dan efek sosialnya. Kelima, wacana bersifat historis dan hanya bisa
dipahami terkait dengan konteksnya. Wacana tidak hanya tertanam, namun juga berhubungan dengan
wacana-wacana lain secara intertekstual. Keenam, hubungan antara teks dan masyarakat itu tidak
Amalan
Sosiobudaya
bersifat langsung,
namun
termanifestasi melalui perantara, seperti sosio-kognitif yang dikembangkan,
sebagaimana yang dikemukakan dalam model pemahaman teks secara sosio-psikologis. Ketujuh,
(situasi
; institusi
;
analisis wacana
bersifat
interpretif.
Analisis Kritis menyiratkan adanya suatu metodologis sistematis
masyarakat)
dan hubungan antara teks dan kondisi sosial, ideologi, dan relasi kekuasaan. Interpretasi senantiasa
bersifat dinamis dan terbuka bagi konteks dan informasi baru. Kedelapan, Wacana merupakan bentuk
perilaku sosial. AWK dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu ilmiah sosial yang eksplisit atas fokus
perhatiannya dan cenderung merupakan penemuannya pada permasalahan praktis.
1.3. Analisis Tekstual
Dimensi pertama yang merupakan dimensi mikro dalam kerangka analisis wacana kritis
Fairclough ialah dimensi analisis teks. Analisis dimensi teks meliputi bentuk-bentuk tradisional
analisis linguistik, seperti analisis kosakata dan semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil,
dan sistem bunyi (fonologi) dan sistem tulisan. Fairclough menadai pada semua itu sebagai ‘analisis
linguistik’ walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas (Fairclough, 1995a:
57; 2000: 311).
Selain itu, Fairclough (1992a: 75–78, 234 – 237; 1995: 133 – 134) mengemukakan empat
bentuk atau sifat teks yang dapat dianalisis, yaitu sitematika teks, tata bahasa, kohesi-koherensi, dan
kosakata yang dimanfaatkan. Tiga hal dari analisis tatabahasa yang dideskripsikan oleh Fairclough
(1992a: 235) terdiri atas transitivitas, tema, dan modalitas. Transitivitas bersesuaian dengan fungsi
ideasional bahasa, tema bersesuaian dengan fungsi teks bahasa, dan modalitas bersesuaian dengan
fungsi interpersonal bahasa.
Dari seluruh perangkat analisis teks yang telah diuraikan Fairclough (1992a; 1995ª), dalam
penyelidikan ini hanya akan memanfaatkan perangkat analisis teks yang terdiri dari kohesi koherensi,
diksi, metafora, modalitas, kalimat (transitivitas), dan kutipan langsung dan tidak langsung.
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Analisis leksikalisasi yang kedua dalam penelitian ini, ialah diksi atau kata kunci. Kata kunci
melibatkan penafsiran kata berdasarkan perspektif satu-banyak, yaitu satu kata boleh membawa
banyak (atau lebih daripada satu) makna. Dalam analisis ini, kata tertentu digunakan oleh pewacana
bagi menonjolkan suatu maksud sosial, seperti budaya, ideologi, dan ranah yang lain dibandingkan
dengan makna harfiah (literal).

II.

Pembahasan

2.1

Kata Kunci Bentuk-Bentuk dan Ciri Korupsi

Kata kunci yang juga mendominasi dalam wacana korupsi di Detik.com adalah kata kunci
yang berkaitan dengan bentuk bentuk korupsi. Secara keseluruhan kata kunci untuk menamai bentuk
korupsi ini bermacam-macam dan terdapat 34 data. Di bawah ini adalah beberapa data yang berkaitan
dengankata kunci bentuk korupsi tersebut.
1.
Rosa mengatakan Angie meminta uang untuk kelancaran proyek Kemenpora. "Dia bilang,
tolong saya dikejar-kejar. Kalau 'Ketua Besar' kenyang, kita kan enak," kata Rosa menirukan
ucapan Angie saat itu. (II.7)
2.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos di Pengadilan Tipikor
Bandung, Jalan LRE Martadinata, Jumat (17/1/2014). Agenda sidang, yaitu mendengarkan
keterangan saksi dimana yang dihadirkan hari ini yaitu
3.
Jakarta-KPK menyatakan mayoritas tindak pidana korupsi tak dijalankan oleh seorang diri, tapi
bersifat sistemik. Terkait dugaan suap mantan Kepala SKK Migas, KPK menyatakan tak
menutup kemungkinan posisi yang lebih tinggi dari Rudi bisa diperiksa. (VII.1)
4.
Ketua KPK Abraham Samad telah mengatakan tidak takut untuk memanggil Menteri ESDM
Jero Wacik. Tidak ada tebang pilih dalam kasus dugaan suap tersebut. Jero diketahui
merupakan pengawas di SKK Migas. (VII.4)
5.
Suap ini bermula dari penolakan pengajuan kuota impor daging sapi yang dimohon PT
Indoguna Utama oleh Kementerian Pertanian. Karena penolakan itu, Fathanah mempertemukan
Luthfi Hasan dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat di Restoran Angus
Steak Chase Plaza Jakarta pada tanggal 28 Desember 2013. (XI.3)
6.
Jakarta - Akil Mochtar ditangkap tangan KPK atas kasus suap. Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) ini diduga menerima suap terkait kasus pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Uang Rp 2-3 miliar dalam bentuk dollar Singapura disita KPK. (XIII.1)
7.
Denpasar - Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK karena kasus suap sengketa Pilkada. Bagi
Menko Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, kasus ini akan menghilangkan kepercayaan rakyat
kepada peradilan dan sulit memulihkannya. "Akan menimbulkan persepsi buruk bagi kita," kata
Hatta di sela-sela acara APEC Unthinkable Week di Discovery Mall, Kuta, Jumat (4/10/2013).
(XIV.1)
8.
Akil dan 3 orang ditangkap KPK di kompleks menteri di Jl Widya Candra III No 7, Jakarta
Selatan, Rabu (2/10) malam. Ia ditetapkan sebagai tersangka suap terkait Pilkada Gunung Mas
Kalteng dan Lebak Banten. (XIV.4)
9.
"Pemberian hadiah-hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Kepala SKK Migas," kata jaksa KPK
membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (7/1/2014). (VIII.3)
10. Bandung- Sidang perkara penyimpangan dana bansos yang ditangani oleh majelis hakim yang
diketuai Setyabudi Tejocahyono bak formalitas. Karena Setyabudi telah mempersiapkan supaya
putusannya itu ringan dan tak membawa nama Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat.
(III.1)
11. Djoko resmi menjadi tersangka dalam kasus pengadaan ini. KPK menjerat Djoko dengan pasal
2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang
dan memperkaya diri sendiri. (IX.)
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12.

13.

"Budi Susanto (Direktur PT CMMA) bersama terdakwa memerintahkan panitia menyusun HPS
tahun anggaran 2011 dengan melakukan penggelembungan harga," ujar jaksa Olivia
Sembiring. (X.6)
Djoko terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar dan memperkaya orang lain
atau korporasi dari proyek pengadaan driving simulator SIM pada tahun 2011 sebagaimana
dakwaan kesatu primair yakni Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kerugian keuangan negara dalam proyek ini Rp 121,830 miliar. (X.3)

Data (1)–(13) menunjukkan bahwa bentuk dan ciri korupsi bermacam macam. Bentuk korupsi
yang pertama ditandai oleh data (1), yaitu meminta uang. Praktik meminta uang pada kasus korupsi
umumnya dilakukan oleh pejababat tinggi kepada pihak-pihak tertentu dengan dalih fee atas
kemenangan suatu proyek yang dibantunya. Demikian juga yang terjadi pada kasus korupsi wisma
atlet Palembang, yaitu Angelina Sondakh sebagai anggota komisi DPR meminta sejumlah uang
kepada Mindo Rosalina Manulang yang perusahaannya memenangkan tender proyek Wisma Atlet
Palembang.
Bentuk praktik korupsi yang kedua ditunjukkan pada data (2), (3)–(8) yaitu suap. Dalam
KBBI (2008) 2 ki uang sogok: barang siapa memberi--kpd pegawai negeri akan dihukum. Suap
adalah suatu bentuk gratifikasi baik dalam bentuk uang atau bentuk lain yang diberikan kepada pejabat
tinggi dengan tujuan untuk memudahkan segala tujuan yang ingin dicapai pihak tertentu. Kasus
korupsi dalam bentuk suap ini terjadi pada kasus korupsi SKK Migas, Kasus korupsi Mahakamah
Agung, Kasus Korupsi Kuota Impor Daging Sapi. Bentuk praktik lainnya ditunjukkan pada data (9),
yaitu pemberian hadiah kepada pihak tertentu karena kekuasaan atau kewenangannya untuk
melancarkan maksud dan tujuan suatu pihak tertentu. Disebut sebagai suap karena suatu pembayaran
mencakup dua dimensi, yakni memberikan quid pro quo (manfaat timbal balik) dan kedudukan sang
penerima suap yang tidak tepat. Dimensi pertama, quid pro quo, yakni pihak pemberi menerima
penghentian penyelidikan perkara, sedangkan pihak penerima meraup profit finansial dalam jumlah
tidak sedikit, sedangkan dimensi kedua, pihak penerima tidak berada dalam kedudukan menerima
uang.
Dalam analisis Rose-Ackerman, suap tidak memiliki kekuatan penaatan kontrak yuridis
formal karena merupakan penyelesaian persoalan di luar meja hijau. Justru karena merupakan
penyelesaian alternatif non-yuridis dan biasanya murah, sehingga merupakan suatu pelanggaran
hukum positif. Penaatan kontrak antara pemberi dan penerima suap didasarkan atas empat elemen,
yakni kepercayaan, reputasi, penyanderaan, dan kewajiban timbal balik. Kepercayaan adalah awal
suap. Selain itu, relasi resiprokal patronase dalam kasus suap biasanya didasarkan pada reputasi kotor
pejabat publik atau penerima suap. Pemberi suap tahu bahwa penerima adalah orang yang bisa cincaicincai. Hal itu sebenarnya membuktikan bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan rentan
penyimpangan. Tidak ada satu manusia pun yang imun dari kejahatan.
Elemen lain penunjang praktik suap dan penaatan kontraknya adalah sandera reputasi. Jaksa
penyelidik memegang rahasia koruptor sebagai kartu truf sehingga koruptor tidak bisa berkutik.
Apalagi, nilai suap biasanya lebih kecil daripada nilai kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada
negara. Kasus suap atau setidaknya gratifikasi ex-post (setelah transaksi) dapat berubah menjadi modal
ex-ante (sebelum transaksi) berikutnya. Hal ini akan membentuk satu elemen lagi, yakni kewajiban
timbal balik. Hal itulah yang menyuburkan praktik korupsi jika hukum tidak ditegakkan. Hal ini
disebabkan, di mana pun praktik KKN berlangsung, sulit mencapai keadilan dalam kriteria substantif
sekalipun dapat saja memenuhi keadilan prosedural-administratif. Apalagi jika praktik korupsi dalam
pemberantasan korupsi. Korupsi dipakai sebagai pupuk untuk menyuburkan korupsi. Hasilnya,
korupsi akan beranak-pinak serta menghancurkan hukum dan demokrasi. Pada gilirannya, angin
kemiskinan menyapu negeri bencana ini.
Bentuk lainnya dari korupsi adalah penyimpangan seperti yang terdapat pada data (10) dalam
hal ini yang dimaksud penyimpangan adalah menggunakan dana anggaran untuk hal yang tidak pada
tempatnya. Penyimpangan sebagai salah satu bentuk korupsi ini terjadi pada kasus Dana Bansos Kota
Bandung. Dana pemerintah tersebut seharusnya digunakan untuk bantuan sosial masyarakat miskin
Kota Bandung, tetapi oleh penjabat tinggi Kota Bandung digunakan untuk kepentingan pribadi dan
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golongan. Dengan demikian penyelewengan dana ini juga digolongkan ke dalam salah satu bentuk
korupsi.
Bentuk korupsi lainnya adalah terdapat pada data (11) yaitu penggelembungan harga. Dalam
wacana korupsi ini yang dimaksud dengan penggelembungan harga adalah menaikkan harga jual
suatu benda yang dibeli dengan uang pemeritah sehingga keunntungannya digunakan untuk
memperkaya diri sendiri. Kasus korupsi dengan bentuk penggelembungan harga ini terjadi pada kasus
koruspi harga Simulator Sim yang diketuai oleh Irjen Djoko Susilo selaku Korlantas. Dalam kasus ini
Djoko Susilo menaikkah harga sebuah simulator SIM yang akan dibeli oleh Polri lebih dari 100 persen
dari harga asalnya untuk keuntungan diri dan kelompoknya.
Adapun sifat dari korupsi itu sendiri terlihat pada data (3) dan (10), yaitu mencirikan korupsi
sebagai sebuah tindakan yang biasanya bersifat sistemik. Dengan arti lain korupsi di lingkungan
pemerintah tidak dilakukan sendiri namun dilakukan bersama-sama dengan pihak lain sebab ada rantai
penentu kebijakan lain yang memungkinkan terjadinya korupsi. Sifat lainnya dari korupsi adalah
adanya penyalahgunaan wewenang yang umumnya dilakukan oleh pejabat tinggi negara ketika
sebuah praktik korupsi terjadi. Selain itu ciri korupsi lainnya adalah bahwa tujuan dari korupsi
umumnya adalah untuk memperkaya diri pelaku atau golongannya seperti terlihat pada data (11)
dan (13).
2.2. Kata Kunci Dampak Korupsi
Kata kunci lain yang terdapat dalam wacana korupsi di Detik.com adalah kata kunci yang
berkaitan dengan dampak dari korupsi itu sendiri. Secara keseluruhan kata kunci untuk menamai
dampak korupsi ini bermacam-macam dan terdapat 17 data. Di bawah ini adalah beberapa data yang
berkaitan dengan kata kunci dampak korupsi tersebut.
14. Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk menyelesaikan penyelidikan kasus
Hambalang. Bukti adanya kerugian negara makin terlihat terkait amblesnya gedung di proyek
mercu suar ini.(VI.1)
15. Hifdzil menjelaskan, salah satu poin penting dalam pengusutan kasus korupsi adalah adanya
kerugian negara. Kondisi ini sebenarnya bisa ditelaah melalui proses tender.
16. Ada indikasi hal yang mencurigakan terkait membengkaknya anggaran proyek ini dari Rp 125
miliar menjadi Rp 1,2 triliun. Kerugian negara juga bisa dilihat dari adanya gedung yang
amblas. (VI.4)
17. "Itu merugikan perekonomian negara, jadi unsur itu bisa jadi terpenuhi. Saya yakin akan
ditemukan unsur kerugian negara," terang Hifdzil. (VI.4)
18. Djoko terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar dan memperkaya orang lain atau
korporasi dari proyek pengadaan driving simulator SIM pada tahun 2011 sebagaimana dakwaan
kesatu primair yakni Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian
keuangan negara dalam proyek ini Rp 121,830 miliar. (X.3)
Data (14)–(18) menunjukkan bahwa dampak korupsi adalah adanya kerugian keuangan
negara. Hal ini menandai bahwa korupsi pada umumnya berlaku di bidang pemerintahan yang
menggunakan uang negara. KBBI (2008) menunjukkan bahwa rugi memiliki arti 1 a (terjual) kurang
dari harga beli atau modalnya; tidak mendapat laba: -- sedikit dijualnya juga krn ia memerlukan uang
tunai; 2 a kurang dr modal (krn menjual lebih rendah dp harga pokok):jika dijual Rp 550.000,00, -nya Rp50.000,00; 3 a tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna: ia merasa
-- mengikuti kursus itu krn apa yang diajarkan di kursus itu telah dipelajarinya setahun yang
lalu; 4 n sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan). Definisi kerugian negara yang terdapat
dalam beberapa undang-undang, antara lain adalah sebagai berikut:
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(“UU BPK”):
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
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Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU
Perbendaharaan Negara”):
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):
“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa
kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai
negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara
dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera
dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan
disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola
keuangan pada khususnya. Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana
Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara
adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (“BPKP”). Ada pun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat
kasus per kasus.
Dalam wacana korupsi, uang yang dikorupsi adalah uang negara dan membuat negara menjadi
rugi.
2.3. Kata Kunci Berkaitan dengan Bidang Hukum
Kata kunci lain yang juga mendominasi wacana korupsi adalah kata kunci yang berkaitan
dengan bidang hukum. Hal ini menandai bahwa tindak korupsi berkaitan erat dengan hukum karena
merupakan bentuk kejahatan. Hasil analisis mennjukkan bahwa kata kunci yang berkaitan dengan
hukum adalah hukum (10 data), pengadilan (7 data), terdakwa (8 data), penjara (5 data), terdakwa (8
data), jaksa (16 data), tersangka (4 data), dan hakim (12 data).
A. Kata Kunci Hukum
Di bawah ini adalah beberapa contoh data yang terdapat diksi hukum. Kata kunci hukum
pada wacana korupsi merujuk kepada peraturan negara yang kemudian dilanggar dengan terjadinya
tindakan korupsi. KBBI (2008) menyatakan, bahwa hukum n adalah 1 peraturan atau adat yang secara
resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang,
peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai
peristiwa (alam dsb) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam
pengadilan); vonis. Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan
hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Beliau
menyebutkan aneka arti hukum yang meliputi: (1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undangudang, keputusan hakim dan sebagainya), (2) hukum dalam arti petugas-petugas-nya (penegak
hukum), (3) hukum dalam arti sikap tindak, (4) hukum dalam arti sistem kaidah, (5) hukum dalam arti
jalinan nilai (tujuan hukum), (6) hukum dalam arti tata hukum, (7) hukum dalam arti ilmu hukum, (8)
hukum dalam arti disiplin hukum.
19.
20.
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"Apel Malang bisa diartikan uang lokal, dan apel Washington uang dollar," imbuh Nazar yang
tengah diburu penegak hukum ini. (I.8)
"Karena ada upaya hukum tersebut, Setyabudi pada awal Januari 2013 melakukan pertemuan
dengan Dada Rosada, Edi Siswadi, Herry Nurhayat serta Toto Hutagalung untuk membahas
pengurusan banding tersebut. Dada meminta agar putusan PT bisa menguatkan putusan di PN
yang telah dibuat oleh Setyabudi," ujar JPU saat membacakan dakwaannya. (III.4)
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21.

22.

"Kalau kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum maka yang terbitkan
kebijakan itu siapa. Kalau itu ke atas ke kementeriannya, akan menjadi prinsip KPK panggil
yang bersangkutan," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas, di KPK, Jl HR Rasuna Said,
Jakarta, Sabtu (17/8/2013).
Dan alasan yang cukup gamblang soal tanda tangan yang disebut di audit BPK itu memuluskan
anggaran, datang dari anggota Komisi X Juhaini Alie. Dia merasa tak melakukan hal yang
menyalahi prosedur, Juhaini siap memberi keterangan kepada penegak hukum jika diminta.
(V.11)
B. Kata Kunci Pengadilan

KBBI (2008) menyatakan bahwa peng·a·dil·an n adalah 1 dewan atau majelis yang mengadili
perkara; mahkamah; 2 proses mengadili; 3 keputusan hakim: banyak yang tidak puas akan~hakim
itu; 4 sidang hakim ketika mengadili perkara: di depan~terdakwa memungkiri perbuatannya; 5 rumah
(bangunan) tempat mengadili perkara: rumahnya terletak di depan kantor~negeri; . Pengadilan, dalam
kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pengadilan berarti al-mahkamah, sedangkan dalam
bahasa inggris diartikan Judiciary. Menurut ensiklopedi Indonesia jilid 5, Pengadilan adalah badan
atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan
hukum. Pengadilan merupakan satuan organisasi (Institute) yang menyelenggarakan penegakkan
hukum dan keadilan. Menurut ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama,
lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi." Berarti, dapat diartikan, bahwa Pengadilan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.
Dengan demikian, digunakannya kata kunci bidang hukum pada data (23)–(29), yaitu
pengadilan, menandai bahwa tindak pisana korupsi erat kaitannya dengan pengadilan sebagai tempat
mengadili para koruptor yang dilakukan oleh pelaku kekuasaan kehakiman.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

"Itu bu Angie yang mulai saya hanya ikut saja," papar Rosa di Pengadilan tipikor, Jl Rasuna
Said, Jaksel, Senin (16/1/2012 silam. .(II.3)
Meskipun kemudian jaksa penuntut umum (JPU) saat itu mengajukan banding. Namun
Setyabudi sepertinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Ia pun menjadi calo untuk perkara
bansos tersebut di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Jabar. (III.2)
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos di Pengadilan Tipikor
Bandung, Jalan LRE Martadinata, Jumat (17/1/2014). Agenda sidang yaitu mendengarkan
keterangan saksi dimana yang dihadirkan hari ini yaitu mantan ajudan Edi Siswadi saat itu, Eko
Wicaksana dan mantan sekretaris pribadinya Yusuf Hidayat. (IV.2)
"Pemberian hadiah-hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Kepala SKK Migas," kata jaksa KPK
membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (7/1/2014). (VIII.3)
"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar
subsidair 1 tahun kurungan," kata jaksa penuntut umum KPK Pulung Rinandoro membacakan
surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/8/2013). (X.2)
Luthfi dinyatakan terbukti korupsi, yakni menerima uang suap dalam pengurusan kuota impor
daging sapi. "Menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama," kata hakim ketua
Gusrizal membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta,
Rabu (9/12/2013) malam tadi. (XI1.)
Sidang Luthfi Hasan akan digelar pukul 16.00 WIB, Senin (9/12/2013), di Pengadilan Tipikor,
Jl HR Rasuna Said, Jaksel. Surat putusan akan dibacakan majelis hakim dengan ketua Gusrizal
dan anggotanya yakni Purwono Edi Santosa, Nawawi Pomolango, I Made Hendra dan Joko
Subagyo. (XII.1)
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C. Kata Kunci Terdakwa
KBBI (2008) menyatakan bahwa ter·dak·wa n adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh)
telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka
persidangan. Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti
minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang
pengadilan (Adnan Paslyadja, 1997: 69). Definisi Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah
melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang
pengadilan (J.C.T. Simorangkir 1980: 167).
Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:
1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan (Darwan Prinst, 1998: 14-15).
Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang
memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus
dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum
karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.Dalam wacana korupsi yang
diterbitkan dalam Detik.com pada data (30) – (36) penggunaan kata kunci terdakwa berkaitan dengan
pelaku yang melakukan tindakan korupsi dan sudah dibuktikan melalu penyidikan dan didudukkan di
kursi terdakwa untuk diadili di pengadilan.
30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

"Pemberian hadiah-hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Kepala SKK Migas," kata jaksa KPK
membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (7/1/2014). (VIII.3)
Desember 2012 dimana saat itu 7 terdakwa korupsi dana bansos diputus masing-masing 1
tahun dan denda Rp 50 juta. Atas putusan itu, JPU pun mengajukan banding karena putusan
lebih ringan dari tuntutan mereka. (III.3)
Putusan perkara bansos dibacakan oleh Ketua MKjelis Hakim, Setyabudi pada 17 Desember
2012 dimana saat itu 7 terdakwa korupsi dana bansos diputus masing-masing 1 tahun dan
denda Rp 50 juta. Atas putusan itu, JPU pun mengajukan banding karena putusan lebih ringan
dari tuntutan mereka. (III.3)
"Rangkaian perbuatan terdakwa, telah memperkaya terdakwa sebesar Rp 32 miliar," ujar jaksa
M Wiraksajaya. (X.4)
"Budi Susanto (Direktur PT CMMA) bersama terdakwa memerintahkan panitia menyusun
HPS tahun anggaran 2011 dengan melakukan penggelembungan harga," ujar jaksa Olivia
Sembiring. (X.6)
Luthfi dinyatakan terbukti korupsi yakni menerima uang suap dalam pengurusan kuota impor
daging sapi. "Menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama," kata hakim ketua
Gusrizal membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta,
Rabu (9/12/2013) malam tadi. (XI1.)
"Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut," sebut hakim I Made Hendra. Selanjutnya
Luthfi Hasan mengarahkan Maria Elizabeth agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi
dengan Suswono serta menjanjikan akan mempertemukan Maria Elizabeth dengan Suswono.
"Terdakwa mulai bergerak dengan mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Mentan,"
ujar hakim Joko Subagyo. (XI.5)
D. Kata Kunci Penjara

KBBI (2008) menyatakan bahwa Pen·ja·ra n adalah bangunan tempat mengurung orang
hukuman; bui; lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa
pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga
Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang
berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku
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tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut. Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan
memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan
pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial
agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana
dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan
lingkungannya.
Dalam wacana korupsi data (37)–(40) merujuk kepada akibat dari terjadinya suatu praktik
korupsi maka pelakunya akan mendapatkan hukuman dengan dijebloskan ke dalam pejara dalam
kurun waktu tertentu.
37.
38.

39.

40.

Irjen Djoko Susilo Dituntut 18 Tahun Penjara
Jakarta - Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo dituntut 18 tahun
penjara. Djoko dinilai terbukti korupsi dalam proyek pengadaan driving simulator SIM dan
melakukan tindak pidana pencucian uang. (X.1)
"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar
subsidair 1 tahun kurungan," kata jaksa penuntut umum KPK Pulung Rinandoro membacakan
surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/8/2013). (X.2)
Jaksa penuntut umum KPK menuntut Luthfi Hasan dengan total hukuman 18 tahun penjara.
Untuk pidana korupsi, Luthfi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6
bulan kurungan. Sedangkan untuk pidana pencucian uang, bekas anggota DPR ini dituntut 8
tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan. (XII.3)
E. Kata Kunci Jaksa

Diksi jaksa dalam wacana korupsi yang ditemukan pada data berjumlah 16 (enam belas).
Pada umumnya diksi jaksa ini berkaitan erat dengan bidang hukum. Dalam KBBI (2008)
jak·sa n berarti pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di
dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum; -- agung kepala kejaksaan
tertinggi; -- tinggi jaksa pd mahkamah tinggi; jaksa tertinggi di suatu daerah.
41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.

"Rangkaian perbuatan terdakwa, telah memperkaya terdakwa sebesar Rp 32 miliar," ujar jaksa
M Wiraksajaya. (X.4)
Suami Dipta Anindita itu menurut jaksa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (X.7)
"Unsur menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan telah terbukti,"ujar jaksa
Rusdi Amin. (X.9)
Jaksa menilai harta kekayaan milik Djoko yang diperoleh sejak tanggal 22 Oktober 2010-2012
sebesar Rp 42,9 miliar dan harta pada tahun 2003-Maret 2010 sebesar Rp 54,6 miliar
merupakan hasil tindak pidana korupsi karena tidak sesuai dengan penghasilan resmi Djoko dan
harta yang dilaporkan Djoko dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
(X.10)
Jaksa penuntut umum KPK menuntut Luthfi Hasan dengan total hukuman 18 tahun penjara.
Untuk pidana korupsi, Luthfi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan
kurungan. Sedangkan untuk pidana pencucian uang, bekas anggota DPR ini dituntut 8 tahun
penjara, denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan. (XII.3)
Luthfi dinilai terbukti menerima duit suap dengan total Rp 1,3 miliar dari Dirut PT Indoguna
Utama, Maria Elizabeth Liman melalui Ahmad Fathanah. Duit ini menurut jaksa sebagai
imbalan dari total keseluruhan Rp 40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna Utama untuk
pengurusan surat persetujuan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013. (XII.4)
Menurut jaksa meski secara fisik duit belum diterima, tapi berdasarkan rangkaian kejadian,
diyakini uang sudah berpindah kuasa kepada Luthfi. Fathanah sebagai perantara yang menerima
uang total Rp 1,3 miliar selalu melaporkan penerimaannya ke Luthfi. (XII5.)
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F. Kata Kunci Hakim
KBBI (2008) menyatakan bahwa ha·kim n adalah 1 orang yang mengadili perkara (dalam
pengadilan atau mahkamah): keputusan -- tidak dapat diganggu gugat; 2 pengadilan: perkaranya
sudah diserahkan kpd --; 3 juri; penilai (dalam perlombaan dsb); main -- sendiri (menjadi -- sendiri),
ki berbuat sewenang-wenang thd orang yang dianggap bersalah; dalam konteks wacana korupsi data
(48) sampai (53) merujuk kepada orang yang memimpin jalannya persidangan untuk kasus korupsi.
48.
49.

50.

51.

52.

53.

Dihukum 16 Tahun Bui, Ini Peran Luthfi yang Diungkap Hakim Tipikor
Bandung - Sidang perkara penyimpangan dana bansos yang ditangani oleh majelis hakim yang
diketuai Setyabudi Tejocahyono bak formalitas. Karena Setyabudi telah mempersiapkan supaya
putusannya itu ringan dan tak membawa nama Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat.
(III.1)
Majelis hakim menyatakan Luthfi Hasan menerima uang dengan total Rp 1,3 miliar melalui
Ahmad Fathanah dari Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Duit ini merupakan
imbalan dari total uang keseluruhan Rp 40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna untuk
pengurusan surat persetujuan kuota impor daging sapi. (XI.2)
"Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut," sebut hakim I Made Hendra. Selanjutnya Luthfi
Hasan mengarahkan Maria Elizabeth agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan
Suswono serta menjanjikan akan mempertemukan Maria Elizabeth dengan Suswono.
"Terdakwa mulai bergerak dengan mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Mentan,"
ujar hakim Joko Subagyo. (XI.5)
Sidang Luthfi Hasan akan digelar pukul 16.00 WIB, Senin (9/12/2013), di Pengadilan Tipikor,
Jl HR Rasuna Said, Jaksel. Surat putusan akan dibacakan majelis hakim dengan ketua Gusrizal
dan anggotanya, yakni Purwono Edi Santosa, Nawawi Pomolango, I Made Hendra dan Joko
Subagyo. (XII.1)
Akil juga pernah berkicau soal independensi hakim yang dia junjung. Bahkan kata Akil dalam
kicauannya, independensi bagi hakim adalah harga mati. (XIII.5)
G. Kata Kunci Tersangka

KBBI (2008) menyatakan bahwa ter·sang·ka adalah v 1 diduga; dicurigai: ia - terlibat dalam
kerusuhan
itu; 2 tertuduh;
terdakwa: ia
dihadapkan
ke
pengadilan
sebagai-pelaku
perampokan; Dalam wacana korupsi contoh data (54)--(56) kata kunci terdakwa digunakan untuk
menandai orang yang disangka terlibat kasus korupsi dan harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik
untuk membuktikan keterlibatannya pada suatu kasus korupsi tertentu.
54. Jakarta - Selain diduga menerima uang panas dari duit wisma atlet, Angelina Sondakh juga
begitu aktif untuk menagih uang itu dari pihak Permai Grup milik M Nazaruddin. Berkat peran
aktif tersangka baru kasus wisma atlet ini pula, muncul nama buah-buahan yang menjadi kode
percakapannya dengan Mindo Rosalina Manulang.(II.1)
55. Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan
simulator SIM tahun 2011. Ternyata, proses pengadaan proyek itu memang penuh masalah dari
awal. Bagaimana ceritanya? (IX.1)
56. Djoko resmi menjadi tersangka dalam kasus pengadaan ini. KPK menjerat Djoko dengan pasal
2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang
dan memperkaya diri sendiri. (IX.)
57. Ketua MK Jadi Tersangka, Siswono: Penyeleksi di DPR Harus Tanggung Jawab
H. Kata Kunci Kuasa Hukum
KBBI (2008) menyatakan bahwa kuasa hukum adalah n ahli hukum yang berwenang sebagai
penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara. Dalam kasus korupsi kata kunci kuasa
hukum senantiasa digunakan untuk merujuk pihak yang menjadi penasihat hukum untuk terdakwa
korupsi di pengadilan.
58.
56

Kuasa hukum Edi, Fattchurahman mengatakan uang yang pengamanan yang diberikan Edi itu
sebagai jatah preman. "Ya itu japrem. Rp 20 juta setiap sidang yang diminta Toto. Kalau yang

Analisis Tekstual Wacana Korupsi:
Penggunaan Diksi untuk Kata Kunci dan Ciri Korupsi
(Rosida Tiurma Manurung)

10 ribu USD itu hanya tuduhan Toto saja. Tidak mungkin 10 ribu USD bisa masuk dalam
amplop biasa. Itu tebal sekali," ujar Fattchurahman. (IV.8)
Pengacara Luthfi Hasan, Mohamad Assegaf menyatakan kliennya siap menjalani persidangan.
"Pak Luthfi akan duduk manis saja," ujarnya. (XII.2)
Bandung - Mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi mengakui dirinya pernah menyerahkan
uang melalui sekpri dan ajudannya untuk pengamanan sidang perkara korupsi bansos. Uang
yang diserahkan pada Toto Hutagalung itu disebut kuasa hukum sebagai jatah preman
(Japrem). (IV.1)
PT CMMA itu menang tender proyek simulator Korlantas. Itu sudah disetting sejak awal.
Padahal mereka tak pernah punya pengalaman menggarap proyek itu," kata kuasa hukum
Bambang, Erick Samuel Paat, saat dikonfirmasidetikcom, Selasa (31/7/2012). (IX.4)

59.
60.

61.

I.

Kata Kunci Kasus

Menurut KBBI (2008), kasus nom bermakna ‘keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau
perkara: keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal: soal
perkara’. Dalam kasus korupsi kata kunci kasus senantiasa digunakan untuk merujuk tindak pidana
korupsi, suap, terdakwa korupsi di pengadilan, dan peristiwa terkait korupsi.
62.

63.

64.
65.

66.

67.
68.

69.

70.

71.

Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk menyelesaikan penyelidikan kasus Hambalang.
Bukti adanya kerugian negara makin terlihat terkait amblesnya gedung di proyek mercu suar
ini.(VI.1)
"KPK harus cepat dan seksama dalam menyelesaikan penyelidikan kasus ini," kata Peneliti
Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hifdzil Alim, kepada detikcom, Kamis
(31/5/2012).(VI.2)
Hifdzil menjelaskan, salah satu poin penting dalam pengusutan kasus korupsi adalah adanya
kerugian negara. (VI.3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko
Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011. Ternyata,
proses pengadaan proyek itu memang penuh masalah dari awal. Bagaimana ceritanya? (IX.1)
Saat ini, Bambang meringkuk di tahanan Kebon Waru, Bandung. Kasusnya masih berjalan di
tahapan kasasi. Bambang juga sudah berkali-kali diperiksa KPK terkait kasus yang melibatkan
mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo ini. (IX.9)
"Dengan terungkapnya ini oleh KPK, maka kasus pak Bambang sebaiknya dihentikan
sementara sambil menunggu proses. Karena seharusnya bebas tidak terbukti," tegasnya. (IX.10)
Djoko resmi menjadi tersangka dalam kasus pengadaan ini. KPK menjerat Djoko dengan pasal
2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang
dan memperkaya diri sendiri. (IX.)
Akil Mochtar ditangkap tangan KPK atas kasus suap. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini
diduga menerima suap terkait kasus pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Uang Rp 2-3
miliar dalam bentuk dollar Singapura disita KPK. (XIII.1)
Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK karena kasus suap sengketa Pilkada. Bagi Menko
Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, kasus ini akan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada
peradilan dan sulit memulihkannya.
"Akan menimbulkan persepsi buruk bagi kita," kata Hatta di sela-sela acara APEC Unthinkable
Week di Discovery Mall, Kuta, Jumat (4/10/2013). (XIV.1)
Hatta menjelaskan, MK yang merupakan lembaga hukum tertinggi negara untuk mencari
keadilan ternoda akibat kasus tertangkapnya Akil oleh KPK. Kondisi ini akan berpengaruh bagi
Indonesia. (XIV.2)
J. Kata Kunci Perkara

Menurut KBBI (2008), perkara nom bermakna ‘masalah; persoalan; urusan yang perlu
diselesaikan atau dibereskan; tindak pidana’. Dalam kasus korupsi kata kunci perkara senantiasa
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digunakan untuk merujuk tindak pidana korupsi, suap, terdakwa korupsi di pengadilan, dan peristiwa
terkait korupsi.
72.

73.

74.

75.

Sidang perkara penyimpangan dana bansos yang ditangani oleh majelis hakim yang diketuai
Setyabudi Tejocahyono bak formalitas. Karena Setyabudi telah mempersiapkan supaya
putusannya itu ringan dan tak membawa nama Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat.
(III.1)
Meskipun kemudian jaksa penuntut umum (JPU) saat itu mengajukan banding. Namun
Setyabudi sepertinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Ia pun menjadi calo untuk
perkara bansos tersebut di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Jabar. (III.2)
Mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi mengakui dirinya pernah menyerahkan uang melalui
sekpri dan ajudannya untuk pengamanan sidang perkara korupsi bansos. Uang yang diserahkan
pada Toto Hutagalung itu disebut kuasa hukum sebagai jatah preman (Japrem). (IV.1)
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos di Pengadilan Tipikor
Bandung, Jalan LRE Martadinata, Jumat (17/1/2014). Agenda sidang yaitu mendengarkan
keterangan saksi dimana yang dihadirkan hari ini yaitu mantan ajudan Edi Siswadi saat itu, Eko
Wicaksana dan mantan sekretaris pribadinya Yusuf Hidayat. (IV.2)
K. Kata Kunci Putusan

Menurut KBBI (2008), putusan nom bermakna ‘hasil memutuskan suatu hal: soal: perkara’.
Menurut Jimly, pengertian istilah “keputusan” dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam
pengertian istilah “keputusan” yang luas, di dalamnya terkandung juga pengertian “peraturan/regels”,
“keputusan/beschikkings” dan “tetapan/vonnis”, sedangkan, dalam istilah “keputusan” dalam arti yang
sempit, berarti adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif
(beschikkings). Dalam buku Hukum Acara Pengujian Undang-undang karangan Jimly Asshiddiqie
(hml. 2), keputusan (beschikking) selalu bersifat individual dan konkret (individual and concrete).
Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim
dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
Dalam kasus korupsi kata kunci putusan senantiasa digunakan untuk merujuk terdakwa korupsi,
peristiwa terkait korupsi, dan hukuman yang diterima koruptor.
76.

77.

78.

79.

80.
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Sidang perkara penyimpangan dana bansos yang ditangani oleh majelis hakim yang diketuai
Setyabudi Tejocahyono bak formalitas. Karena Setyabudi telah mempersiapkan supaya
putusannya itu ringan dan tak membawa nama Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat.
(III.1)
Putusan perkara bansos dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Setyabudi pada 17 Desember
2012 dimana saat itu 7 terdakwa korupsi dana bansos diputus masing-masing 1 tahun dan denda
Rp 50 juta. Atas putusan itu, JPU pun mengajukan banding karena putusan lebih ringan dari
tuntutan mereka. (III.3)
Karena ada upaya hukum tersebut, Setyabudi pada awal Januari 2013 melakukan pertemuan
dengan Dada Rosada, Edi Siswadi, Herry Nurhayat serta Toto Hutagalung untuk membahas
pengurusan banding tersebut. Dada meminta agar putusan PT bisa menguatkan putusan di PN
yang telah dibuat oleh Setyabudi," ujar JPU saat membacakan dakwaannya. (III.4)
Luthfi dinyatakan terbukti korupsi yakni menerima uang suap dalam pengurusan kuota impor
daging sapi. "Menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama," kata hakim ketua
Gusrizal membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta,
Rabu (9/12/2013) malam tadi. (XI1.)
Sidang Luthfi Hasan akan digelar pukul 16.00 WIB, Senin (9/12/2013), di Pengadilan Tipikor,
Jl HR Rasuna Said, Jaksel. Surat putusan akan dibacakan majelis hakim dengan ketua Gusrizal
dan anggotanya yakni Purwono Edi Santosa, Nawawi Pomolango, I Made Hendra dan Joko
Subagyo.(XII.1)
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L. Kata Kunci Sidang
Menurut KBBI (2008), sidang n bermakna ‘pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat’.
Persidangan bermakna ‘pertemuan untuk membicarakan atau memeriksa sesuatu’. Menurut KUHAP
acara sidang pengadillan dalam Pasal 152-159, sidang dibagi menjadi tiga bentuk pemeriksaan di
pengadilan, yaitu:
a.

b.

c.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

Acara pemeriksaan biasa (Pasal 152-202 KUHAP), yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan
acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan
hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana.
Acara pemeriksaan singkat (Pasal 203-204 KUHAP) yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan
cara pemeriksaan singkat adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta sifat melawan
hukumnya sederhana.
Acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat dibagi 2 yaitu tindak pidana ringan
“Tipiring” (diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumnya berupa penjara atau
kurungan 3 bulan atau denda Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan), kemudian yang kedua adalah
pelanggaran lalu lintas.
Dalam kesaksian Rosa di persidangan M Nazaruddin terungkap, Angie merupakan pihak yang
mencetuskan gagasan membuat kode-kode dalam percakapan antara keduanya. Rosa
mengungkap kode-kode itu awalnya merupakan inisiatif Angie. (II.2)
Sidang perkara penyimpangan dana bansos yang ditangani oleh majelis hakim yang diketuai
Setyabudi Tejocahyono bak formalitas. Karena Styabudi telah mempersiapkan supaya
putusannya itu ringan dan tak membawa nama Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat.
(III.1)
Mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi mengakui dirinya pernah menyerahkan uang melalui
sekpri dan ajudannya untuk pengamanan sidang perkara korupsi bansos. Uang yang diserahkan
pada Toto Hutagalung itu disebut kuasa hukum sebagai jatah preman (Japrem). (IV.1)
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos di Pengadilan Tipikor
Bandung, Jalan LRE Martadinata, Jumat (17/1/2014). Agenda sidang yaitu mendengarkan
keterangan saksi dimana yang dihadirkan hari ini yaitu mantan ajudan Edi Siswadi saat itu, Eko
Wicaksana dan mantan sekretaris pribadinya Yusuf Hidayat. (IV.2)
Kuasa hukum Edi, Fattchurahman mengatakan uang yang pengamanan yang diberikan Edi itu
sebagai jatah preman. "Ya itu japrem. Rp 20 juta setiap sidang yang diminta Toto. Kalau yang
10 ribu USD itu hanya tuduhan Toto saja. Tidak mungkin 10 ribu USD bisa masuk dalam
amplop biasa. Itu tebal sekali," ujar Fattchurahman. (IV.8)
Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis (23/1/2014) mendatang masih dengan agenda
mendengarkan keterangan saksi. (IV.9)
Sidang Luthfi Hasan akan digelar pukul 16.00 WIB, Senin (9/12/2013), di Pengadilan Tipikor,
Jl HR Rasuna Said, Jaksel. Surat putusan akan dibacakan majelis hakim dengan ketua Gusrizal
dan anggotanya yakni Purwono Edi Santosa, Nawawi Pomolango, I Made Hendra dan Joko
Subagyo. (XII.1)
Pengacara Luthfi Hasan, Mohamad Assegaf menyatakan kliennya siap menjalani persidangan.
"Pak Luthfi akan duduk manis saja," ujarnya. (XII.2)
M. Kata Kunci Saksi

Menurut KBBI (2008), saksi n bermakna ‘orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa
(kejadian); orang yang diminita hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tsb
agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu
sungguh-sungguh terjadi’. Dalam khasanah pengetahuan hukum Indonesia, terdapat berbagai definisi
atau pengertian dari saksi, baik itu dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan lainnya, maupun
pendapat para pakar hukum.
KUHAP sebagai ketentuan pokok yang mengatur hukum acara pidana yang bersifat umum
(lex generalis) berlaku bagi semua tindak pidana kecuali yang mengaturnya secara
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menyimpang/khusus (lex specialis) dalam undang-undang khusus, telah memberikan definisi atau
pengertian "saksi" dalam Pasal 1 butir 26, yaitu:
"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri."
Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa
orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan
tentang suatu perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang
pengadilan.
Kebanyakan undang-undang pidana khusus yang dibuat sesudah berlakunya KUHAP tidak
memberikan definisi atau pengertian saksi secara khusus, artinya, saksi yang dimaksud dalam undangundang tersebut mengacu pada pengertian saksi yang diatur dalam KUHAP. Memang ada beberapa
perundang-undangan yang memberikan definisi saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar
dengan yang diatur dalam KUHAP.
Pengertian saksi yang lebih luas dapat diketemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun
2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat
sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan
definisi saksi sebagai:
"orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang
memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan
dari pihak manapun" (Pasal 1 butir 3).
89.

90.

91.

92.

Dalam kesaksian Rosa di persidangan M Nazaruddin terungkap, Angie merupakan pihak yang
mencetuskan gagasan membuat kode-kode dalam percakapan antara keduanya. Rosa
mengungkap kode-kode itu awalnya merupakan inisiatif Angie. (II.2)
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos di Pengadilan Tipikor
Bandung, Jalan LRE Martadinata, Jumat (17/1/2014). Agenda sidang, yaitu mendengarkan
keterangan saksi dimana yang dihadirkan hari ini, yaitu mantan ajudan Edi Siswadi saat itu,
Eko Wicaksana dan mantan sekretaris pribadinya Yusuf Hidayat. (IV.2)
Menanggapi keterangan saksi, Edi Siswadi mengatakan uang yang diserahkan tersebut adalah
uang pengamanan. "Setiap uang yang saya serakan adalah untuk pengamanan sidang. Karena
saya dapat mandat itu," kata Edi. (IV.7)
Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis (23/1/2014) mendatang masih dengan agenda
mendengarkan keterangan saksi. (IV.9)
Gambar 2 Bagan Diksi dalam Wacana Korupsi
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sidang (7 data)
saksi (4 data)

Diksi berkaitan dengan
bentuk dan sifat korupsi
Meminta Uang
Suap
Penggelembungan
Harga
Penyimpangan Dana
Sistemik
Pemberian Hadiah
Penyimpangan
kewenangan
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2.4. Nilai Ekspresi
Secara menyeluruh, wacana korupsi yang diproduksi oleh Detik.com dikonstruksi melalui
aspek-aspek kebahasaan dan pelabelan yang khas. Berdasarkan peristiwanya, korupsi didefinisikan
sebagai tindakan yang merugikan negara dalam aspek keuangan. Korupsi juga dibahasakan dalam
Detik.com sebagai tindakan berkaitan dengan pelanggaran hukum karena berkaitan dengan
pengadilan, penjara, hukum, tersangka, terdakwa, hakim, jaksa, dan penuntut umum, dan lain-lain.
Selain itu wacana korupsi dalam Detik.com juga selalu diidentikkan dengan pejabat tinggi
negara melalui pelabelan identitas jabatan dari para tersangka korupsi itu sendiri. Pelaku yang menjadi
terdakwa dalam kasus korupsi ini adalah anggota DPR, Kepada Institusi, Kepala Mahkamah Agung,
Presiden Partai dan Walikota serta Sekretaris Daerah, bahkan Hakim Pengadilan Negeri. Para pejabat
tinggi negara ini menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya
sendiri.
Penyalahgunaan wewenang ini merupakan pelanggaran perundang-undangan. Pengertian
“menyalahgunakan kewenangan” yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan
detournement de pouvoir. Memang pengertian detournement de pouvoir dalam kaitannya dengan
Freies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis yang menurut
Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum
Administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu:
a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan
untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh
undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya
dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar
terlaksana.
Secara umum nilai ekpresi yang mengekspresikan tindakan korupsi merupakan tindakan yang
negatif, institusi DPR dan pejabat tinggi negara juga diekspresikan negatif sebagai pelaku korupsi.
Institusi yang dikesankan positif adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak yang
bertanggung jawab untuk memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Adapun
institusi negara dalam wacana ini tidak ditonjolkan kehadirannya. Institusi negara hanya diekspresikan
sebagai pihak yang dirugikan dari aspek keuangan karena dana uang negara yang seharusnya
digunakan untuk pembangunan bangsa dan negara diselewengkan oleh kepentingan pribadi dan
golongan dari para koruptor.
Adanya pihak-pihak yang diekspresikan positif dan negatif seiring dengan realitas sosial yang
terjadi di Indonesia masa kini. PPATK bahkan merilis bahwa 69,7 persen anggota legislatif terindikasi
korupsi. Data ini dinilai akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada anggota dewan.
Pengamat Politik Charta Politika Arya Fernandes mengungkapkan bahwa hasil temuan PPATK ini
setali tiga uang dengan kecenderungan anggota dewan yang gemar berperilaku mewah dan juga
menghabiskan banyak anggaran negara untuk kunjungan ke luar negeri yang banyak disorot
publik.(www.detik.com).
Lembaga Transparency Internasional Indonesia juga merilis hasil survei terbarunya mengenai
korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia pada Selasa 8 Juli 2013. Berdasarkan survei yang
dilakukannya kepada 114 ribu orang di 107 negara, kelembagaan pemerintah "Kepolisian, Parlemen,
dan Peradilan Di Indonesia masih melakukan praktik korupsi tertinggi”.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkapkan,
dalam kurun waktu 2013 lembaganya telah menangani sebanyak 70 perkara. Hal ini jauh meningkat
dari tahun sebelumnya yang hanya 49 perkara. Hal ini menandai bahwa korupsi masih menjadi tindak
kejahatan yang tinggi di Indonesia.
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Sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Musni Umar menilai, setidaknya ada tiga
faktor yang menyebabkan korupsi merajalela di Indonesia. Yaitu faktor budaya, faktor sistem, dan
faktor manusia. Dalam sisi budaya, budaya upeti menjadi penyumbang utama perilaku korupsi. Dalam
budaya upeti ini ditemukan sedikitnya tiga macam model dan cara. Pertama, bersifat bottom up. Yaitu
pemberian upeti dari bawahan ke atasan. Kedua, bersifat horizontal. Yaitu pemberian upeti sejajar
seperti pengusaha memberi sumbangan dana kepada calon presiden. Ketiga, bersifat top down. Yaitu
pemberian upeti dari atas (elit) ke bawah (rakyat). Hal ini lah yang meyebabkan mengapa banyak
pejabat tinggi negara yang terlibat korupsi.
Korupsi pada saat ini juga telah menancap kuat pada sendi-sendi kehidupan negara dan
memungkinkan akan menjadi budaya baru dalam hidup bernegara. Fenomena ini patut diperhatikan
dan diwaspadai secara serius karena dampak dari tindakan korupsi tidak hanya sekedar merugikan
keuangan negara namun lebih dari itu, menciptakan kemiskinan, menciptakan pengangguran dan
memicu tindakan kriminalitas, bahkan mengubur masa depan bangsa. Hal yang jelas adalah bahwa
korupsi yang terjadi dalam level manapun merupakan hal yang dapat menghancurkan nilai-nilai etika
serta norma sosial dan nilai agama, sehingga dapat menjadi perilaku yang mengkorupsi budaya, dan
ketika secara bertahap atau sekaligus diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, maka
disitu telah terjadi korupsi budaya yang kemudian membentuk budaya korupsi.
Dengan demikian wajarlah jika ekspresi kebahasaan yang diungkapkan oleh Detik.com dalam
wacana korupsi ini adalah ekpresi yang negatif untuk tindakan korupsi itu sendiri. Hal ini selain untuk
memberi kesadaran kritis kepada pembaca agar menyadari bahwa korupsi adalah tindakan yang
melanggar hukum dan menyengsarakan rakyat, ekspresi negatif ini juga sebagai bentuk upaya media
sebagai “pengawas” negara dalam segala aspek kehidupannya.

III.

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat simpulan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
(1) Analisis tektual diksi menunjukkan bahwa Detik.com senantiasa menggunakan diksi-diksi yang
menandai tindakan korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara dan merusak
perekonomian. Diksi korupsi dan KPK serta uang/duit menjadi diksi yang mendominasi
wacana korupsi dalam detik.com Selain itu, diksi dalam wacana korupsi di Detik.com juga
senantiasa berkaitan dengan bidang hukum yang terlihat dari diksi hakim, jaksa, pengadilan,
terdakwa, penjara,kuasa hukum, kasus, perkara, putusan, sidang, dan saksi.
(2) Analisis nilai ekspresi menunjukkan bahwa wacana korupsi telah diekspresikan oleh Detik.com
sebagai sebuah tindakan yang negatif yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang selalu
berakhir di tangan KPK dan pengadilan. Hal ini sengaja dikonstruksi oleh Detik.com untuk
memberi kesadaran kepada pembaca, bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang melanggar
hukum dan sesuai dengan realitas yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Melalui penegatifan
ekpresi kebahasaan yang dikonstruksi Detik.com dalam wacana korupsi ini juga sebagai bentuk
upaya media sebagai “pengawas” negara dalam segala aspek kehidupannya.

IV.

Saran
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh penelitian-penelitian lain, misalnya
penelitian ekspresi korupsi yang ditelaah dari perspektif ideologi, gender, hubungan pelaku dan
media, dan lain-lain. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan tempat berpijak bagi
pengembangan ilmu linguistik, khususnya analisis wacana.
(1) Diharapkan media massa di Indonesia proaktif pendukung pemberantasan korupsi yang
dilakukan KPK dengan membuat berita korupsi yang berkontruksi ekspresi korupsi yang kuat,
misalnya menekankan aktor atau agen secara gamblang, mengekspilisitkan tindakan korupsi
dengan sistem ketransitifan, serta tidak menghilangkan pelaku dan korban tindak korupsi.
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(2)

(3)

V.

Masyarakat dapat memberikan pelabelan kepada koruptor sebagai sanksi sosial. Jika tidak,
sudah tentu koruptor bakal kian bebas bergerak, negeri ini bisa bangkrut, dan tindak korupsi
akan menjadi penyakit kronis yang tidak akan pernah dapat dihilangkan.
KPK harus didukung untuk mendapatkan akses memengaruhi wacana dalam media. Perlu
diadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pandangan media ini terhadap skandal dan
kasus korupsi yang tidak pernah tuntas, misalnya Kasus Century.
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