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I. INTRO: SNAPSHOT KORUPSI DI INDONESIA 
 
 Bayangkan seorang Amerika/Eropa datang berkunjung ke Indonesia 
dan dia membaca koran atau mengikuti siaran berita TV nasional. Dia akan 
menemukan sejumlah berita headline mengenai penangkapan, pemeriksaan 
dan pengadilan atas pejabat, mantan pejabat atau pengusaha dengan tuduhan 
korupsi. Syukur syukur, dia sempat mendapatkan berita mengenai vonis 
pengadilan terhadap koruptor. Hari-hari ini, banyak pemberitaan yang 
menyangkut pejabat pajak Gayus Tambunan , mantan petinggi Polri 
Komisaris Besar Susno Duadji, dua mantan menteri, Yusril Ihza Mahendra 
dan Bachtiar Chamsyah, dan masih banyak lagi beberapa pejabat lainnya di 
pusat dan daerah. 
 
 Inilah photo atau snapshot Indonesia yang terekam dalam kamera 
pengunjung dari Amerika/Eropa tersebut. Ia akan terkesan dengan usaha 
serius pemerintah memberantas korupsi, dan terkagum dengan betapa media, 
dengan kebebasannya, gencar melakukan pemberitaan mengenai korupsi dan 
bentuk penyalah-gunaan kekuasaan lainnya. Ini adalah gambaran khas 
sebuah “Emerging Democracy” yang sedang berjuang mengatasi tantangan-
tantangan dari warisan rezim lama yang sangat korup, gambaran yang 
banyak ditemukan oleh orang asing yang berkunjung ke Indonesia. 
 
 Memang kalau kita sekedar mengandalkan photo/snapshot, kesan ini 
tidak terlalu salah. Namun kalau kita membuka album photo Indonesia 10 
tahun yang lalu, kita akan menemukan gambar yang hampir sama: 
Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi – saat itu 
ada beberapa kasus besar sedang digelar atau di investigasi, termasuk yang 
menyangkut mantan Presiden Soeharto, dan ada beberapa pejabat 
dijebloskan ke penjara. Salah satu kasus korupsi yang dikenal dengan 
Buloggate II membuka pintu untuk proses impeachment terhadap presiden 
Abdurrahman Wahid tahun 2001. Pemberitaan media saat itu tidak kalah 
semarak dengan sekarang.  



 
 Ini berarti kalau kita bandingkan snapshot usaha memberantas korupsi 
sekarang dengan photo 10 tahun lalu, tidak banyak perbedaan dari sisi 
tantangannya,usaha pemberantasannya dan semaraknya pemberitaan media. 
Para player-nya beda. Pejabat tetap korup, penegak hukum mengejar 
pelakunya, media dengan setia memberitakannya.  
 

Saya khawatir bahwa gambar/snapshot serupa ini juga akan 
ditemukan oleh pelancong dari Amerika/Eropa yang berkunjung tahun 2020, 
kecuali kita melakukan perubahan dalam usaha bersama kita untuk 
memberantas korupsi dengan lebih serius.  



 
II. KORELASI ANTARA KEBEBASAN PERS DAN TINGAK KORUPSI 
 

Sekedar melihat photo atau snapshot juga bisa memberikan gambaran 
yang salah mengenai kondisi korupsi dan kaitannya dengan peran media. 
Karaniya Dharmasaputra, editor-in-chief VivaNews dalam artikelnya di 
buku “Korupsi meng-korupsi Indonesia” mengatakan adanya korelasi 
negative yang kuat antara tingkat korupsi dengan kebebasan media di negara 
di dunia. Secara umum, melalui analisis regresi, ditemukan negara yang 
menerapkan kebebasan media cenderung mempunyai tingkat korupsi yang 
rendah, dengan menggunakan data Corruption Perception Index dari 
Transparency International dan data Media Freedom Index dari Freedom 
House. 

 
Namun kalau kita sekedar melihat snapshot Indonesia saat ini, kita 

akan kecewa bahwa Indonesia masih berada pada ranking 110 dari 170 
negara dalam daftar CPI, dengan score 2.8 points. Sementara Singapura 
mendapatkan score 9.3, Brunei 5.3, Malaysia 4.4 dan Thailand 3.5, padahal 
keempat negara tettanga ASEAN ini tidak mempunyai tradisi kebebasan 
pers seperti di Indonesia. Tapi kalau kita melihat gambaran dari waktu ke 
waktu, kita menemukan bahwa Indonesia sebenarnya sudah mengalami 
kemajuan yang sangat berarti dalam ranking TI. Di zaman Soeharto, 
Indonesia sempat menjadi negara yang paling korup di dunia. 

 
Jangan lupa bahwa CPI itu memberikan gambaran hasil survey 

persepsi pengusaha, dan kita semua tahu bahwa persepsi itu berubah lamban. 
Yang patut kita garis bawahi juga adalah bahwa score CPI Indonesia 
mengalami perbaikan, dari 2.0 tahun 2000, menjadi 2.8 tahun 2010. 
Sementara Malaysia dan Thailand mengalami penurunan dalam score nya 
dari tahun ke tahun. Saya kurang yakin kalau target pemerintah untuk 
mendapatkan score diatas 5.0 pada tahun 2014 bisa tercapai.   

 
Ini bukan berarti bahwa media dengan kebebasannya tidak punya 

peran dalam pemberantasan korupsi. Saya yakin peran itu ada dan penting. 
Namun dalam kasus Indonesia, mungkin korelasi antara kebebasan pers dan 
tingkat korupsi masih dalam penyesuaian. 

 
III. MEDIA BAGIAN DARI MASALAH ATAU SOLUSI 
 



Tugas saya disini, sesuai dengan permintaan panitia, adalah untuk 
menyoroti peran yang dimainkan oleh media dalam pemberantasan korupsi. 
Saya mencoba menjawab dengan pertanyaan yang agak provokatif: Apakah 
media itu bagian dari solusi, atau bagian dari masalah? 

 
Sebagai orang media tentu saya mengatakan bahwa media adalah 

bagian penting dari solusi dalam gerakan anti-korupsi. Tapi saya juga coba 
menampung suara-suara sinis yang banyak kita dengar akhir-akhir terhadap 
media sebagai bagian dari masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, termasuk 
dalam usaha pemberantasan korupsi. 

 
Secara umum, kita tidak bisa pungkiri bahwa media memainkan peran 

penting dalam usaha pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 
lainnya di alam sebuah demokrasi, dimana kebebasan pers dijamin. Dan 
inilah yang terjadi di Indonesia sejak Era Reformasi tahun 1998.  

 
Media diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan 

tugasnya sebagai pilar ke empat demokrasi, melakukan checks-and-balances 
terhadap ke-tiga pilar pertama (eksekutif, legislative dan judikatif), 
melaporkan penyalahgunaaan kekuasaan, dan juga berperan sebagai 
jembatan komunikasi dua arah antara penguasa dan rakyat. 

 
Media di Indonesia yang menikmati kebebasan yang luas 

dibandingkan dengan rekannya di Asia. Kebebasan berpendapat sudah 
terukir dalam UUD45 Amendemen, dan kita memiliki UU Pers, UU 
Penyiaran serta UU Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE) yang mengatur 
kegiatan media cetak dan eletronik. Dalam ketiga undang-undang tersebut, 
dan ada pasal-pasal yang menjamin kebebasan mereka yang tugasnya 
memberikan informasi kepada publik, termasuk bebas dari intervensi 
pemerintah. Walau masih banyak kekurangan disana-sini, undang-undang 
ini sebenarnya cukup bagi jurnalis melakukan tugasnya dengan baik. Kita 
serahkan pada teman-teman di DPR dan di kelompok advocacy untuk 
memperbaiki undang-undang yang ada. Mulai Mei 2010, media malah 
mendapatkan satu instrumen hukum yang menunjang pekerjaan yang 
melibatkan investigasi dengan diberlakukannya UU Kebebasan Informasi 
Publik (KIP).  

 
Dari segi peringkat hukum, tidak ada masalah besar bagi media untuk 

memainkan perannya sebagai watchdog atas perilaku penyelenggara negara 
ini. Kita menyaksikan besarnya pengaruh media dalam memberikan 



informasi kepada masyarakat dan juga sebaliknya kepada penyelenggara 
Negara. Dalam batas tertentu, media punya pengaruh dalam membentuk 
opini masyarakat atau mendukung suatu gerakan. 

 
Sudah banyak pengaruh media dalam usaha pemberantasan korupsi. 

Berikut ini beberapa dua contoh: 
 

- Photo Gayus Tambunan, tersangka manipulasi pajak, yang sedang 
menyaksikan turnamen tennis di Bali, menyebabkan dipindahkannya 
Gayus dari tahanan di markas Polisi ke tahanan kejaksaan, dan di 
tindaknya sejumlah pejabat Polri. 

- Dukungan yang diberikan masyarakat terhadap pejabat KPK 
Bibit/Chandra dalam pertikaiannya dengan petinggi Polri dan 
Kejaksaan Agung tidak lepas dari pengaruh pemberitaan media yang 
cenderung berpihak pada Bibit/Chandra, walaupun dukungan lebih 
banyak digalang oleh gerakan Facebook yang memaksa presiden 
membentuk komisi pencari fakta.  
 
Dengan kebebasan yang dimilikinya, dan memperhatikan kepentingan 

negara/umum memberantas korupsi, media cetak dan elektronik 
mengalokasikan porsi yang sangat besar setiap hari untuk pemberitaan 
mengenai pemberantasan korupsi.  



 
IV. KEJENUHAN DAN SINISISME MASYARAKAT 

 
Namun semaraknya pemberitaan media ini sudah berlangsung lebih 

dari 10 tahun praktis dengan tiada henti-hentinya. Kita sekarang mendeteksi 
adanya rasa kejenuhan/fatigue masyarakat ataupun media atas usaha 
pemberantasan korupsi. Kejenuhan ini terungkap melalui sinisisme yang 
tinggi dikalangan masyarakat terhadap pemberitaan mengenai korupsi. 
Dalam kasus Gayus Tambunan, contohnya, yang menjadi pembicaraan 
masyarakat bukan bagaimana dia bisa keluar masuk tahanan, yang 
sebenarnya rahasia umum, tapi lebih mengenai wig-nya, atau juga mengenai 
kemungkinan adanya pertemuan dengan tokoh politik besar ketika di Bali. 

 
Kejenuhan dan sinisisme tidak lepas dari cara pemberitaan media. 

Saya mencoba menguraikan beberapa kelemahan, berdasarkan observasi 
saya, dalam pemberitaan korupsi oleh media. 

 
- Terjadi pendangkalan masalah korupsi. Karena kasusnya semakin 

banyak, media juga melakukan seleksi kasus yang atau dijadikan 
headline berdasarkan “nilai beritanya”, yang tidak selalu ditentukan 
dari kadar/bobot kasusnya.   

- Pendangkalan juga terliha dari kecenderungan media memberikan 
status selebriti kepada pelaku atau tersangka pelaku korupsi, seperti  
yang terjadi dengan Gayus Tambunan, Susno Duadji dan Anggodo 
Widjojo. 

- Korupsi adalah masalah yang sangat kompleks dan multi-dimensi, 
dari dimensi hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Apakah 
jurnalisnya yang kurang faham atau karena faktor kemalasan, media 
cenderung menyoroti sisi penegakkan  hukum dan politiknya saja. 
Aspek pengaruh korupsi terhadap kehidupan ekonomi rakyat, dan 
kemiskinan yang diakibatkan, tidak banyak diungkapkan. 

- Sisi preventif dari usaha pemberantasan korupsi, yang tidak kalah 
pentingnya dengan sisi penegakkan hukum, cenderung diabaikan oleh 
media. 

- Terjadi erosi atas integritas dan kredibilitas media, terutama dengan 
adanya korporatisasi di industri media yang memperlihatkan gejala 
media cenderung mengedepankan kepentingan bisnis/politik dari 
pemiliknya. Sementara itu masyarakat yang kritis terhadap 
pemberitaan koran dan TV. 



- Lemahnya skill wartawan dalam melakukan tugasnya sehingga terjadi 
pelanggaran hukum dan etika oleh media dalam peliputan masalah 
korupsi. 

- Hanya segelintir media yang punya ketrampilan, kemampuan dan 
keberanian untuk melakukan investigative reporting.  

- Media di Indonesia ke-asyikkan dengan peliputan kasus korupsi yang 
banyak sehingga melupakan dimensi internasional dari usaha 
pemberantasan korupsi. Saya tidak yakin banyak media yang 
memberikan perhatian terhadap apa yang di putuskan di KTT G20 di 
Seoul kemarin, atau pertemuan international mengenai anti-korupsi di 
Bangkok. Berapa media yang aware mengenai Konvensi PPP 
Mengenai Anti Korupsi (UNCAC), tentang segala kewajiban yang 
harus Indonesia lakukan sesudah meratifikasinya? 

 
Tentunya, kejenuhan dan sinisisme masyarakat terhadap usaha 

pemberantasan bukan melulu disebabkan oleh kelemahan media. Banyak 
factor lain yang punya andil, diantaranya tidak adanya atau kurangnya faktor 
kejeraan dalam menghukum pelaku korupsi, dan masih kuatnya mafia 
peradilan di Indonesia.  
 
V. USULAN PERBAIKAN KINERJA MEDIA 

 
Media dapat memperbaiki kinerjanya dalam membantu usaha 

pemberantasan korupsi: 
 

- Pelatihan bagi jurnalis mengenai kompleksitas masalah korupsi, dan 
juga pengenalan terhadap dimensi-dimensi lain diluar hukum dan 
politik 

- Pengenalan aspek preventif dalam usaha pemberantasan korupsi 
melalui media workshop. 

- Pengenalan dimensi internasional dengan mengikutkan jurnalis 
Indonesia dalam konferensi internasional mengenai gerakan anti-
korupsi. 

- Pelatihan memperbaiki keterampilan dan profesionalisme jurnalis, 
pemahaman mengenai undang-undang yang menyangkut kegiatan 
jurnalis dan kode etik. 

- Pelatihan jurnalis dalam keterampilan melakukan reportase 
investigasi. 



- Penguatan peran Dewan Pers. KPI dan lembaga watchdog media 
lainnya terhadap perilaku media yang mengedapankan kepentingan 
bisnis/politik ketimbang kepentingan public. 

 
VI. PENUTUP/KESIMPULAN 
 
 Media memegang peran kunci dalam usaha pemberantasan korupsi. 
Saat ini media sudah memainkan perannya, tapi menghadapai hambatan 
sifatnya internal yang dapat diperbaiki oleh media sendiri sementara yang 
sifatnya eksternal berada diluar kemampuan/jangkauan media. 
 
 Kejenuhan dan sinisisme yang berkembang di masyarakat -- karena 
gencarnya pemberitaan media selama 10 tahun terakhir ini sementara 
perubahan terhadap perilaku korupsi masih tetap semarak – dapat berakibat 
merosotnya dukungan masyarakat terhadap usaha pemberantasan korupsi di 
Indonesia. Tanpa dukungan penuh masyarakat, usaha memberantas korupsi 
akan kandas. 
 
 Sekarang ini, pesan implisit yang disampaikan oleh media kepada 
masyarakat melalui snapshotnya adalah bahwa korupsi itu biasa dan terjadi 
dimana-mana, dan mereka yang ketangkap hanya lagi sial saja karena 
kurang hati-hati; kalau mau korupsi, sekalian saja besar-besaran, kalau 
ketangkap bisa membayar lawyer fee yang mahal, dan masih bisa 
menyisihkan dana untuk di sedekahkan untuk pembangunan tempat ibadah 
sebagai perbaikan citra di mata publik. 
 
 Mudah-mudahan persepsi seperti ini bisa dapat di rubah melalui 
gerakan anti-korupsi yang lebih cermat dan dengan pemberitaan media yang 
juga lebih baik. 
 

(END) 


