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ABSTRAK 

AKBAR MAULANA, NIM 17.12.1.1.148, ANALISIS FRAMING 

PEMBERITAAN KASUS SUAP DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

PADA MEDIA ONLINE TEMPO.CO DAN DETIK.COM. Skripsi: Program 

Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, 

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022. 

 Pada awal tahun 2021, Indonesia dihebohkan dengan adanya pemberitaan 

kasus suap yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, dengan 

adanya pembebasan tugas kepada Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur 

Ekstensifiksi dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak. Angin Prayitno Aji 

tersandung kasus suap yang melibatkan perusahaan swasta. Dalam kurun waktu 

2005-2019 ada 13 kasus korupsi yang terjadi pada perpajakkan lembaga Direktorat 

Jenderal Pajak. Penelitian ini ditujukan pada media Tempo.co dan Detik.com, 

dimana kedua media ini memiliki framing atau sudut pandang masing-masing 

terhadap pemberitaan kasus suap yang dilakukan oleh mantan Direktur 

Ekstensifiksi dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak. Dimana jabatan di Direktorat 

Jenderal Pajak dimanfaatkan demi memanipulasi pajak dari perusahaan swasta. 

Tentu saja perbuatan tersebut menguntungkan oknum pejabat pajak tersebut dan 

merugikan pendapatan Negara.  Tentu saja ini menjadi masalah besar, karena 

lembaga Direktorat Jenderal Pajak kerap kali ditemukan pejabat yang menyalah 

gunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data diperoleh 

dengan melakukan dokumentasi serta analisis teks. Teknik analisis yang digunakan 

menggunakan model framing Robert N. Entman yang memiliki empat perangkat 

yakni: define problems (Pendefinisian masalah), diagnose causes (Sumber 

masalah), make moral judgement (Penilaian moral atas masalah), treatment 

recommendation (Penekanan penyelesaian). 

Hasil dari penelitian ini adalah berita yang dimuat oleh Tempo.co dan 

Detik.com membahas mengenai kasus suap dan penganiayaan yang dilakukan oleh 

pengawal Angin Prayitno Aji. Pendefinisian masalahnya yakni kasus suap dan 

penganiayaan serta dampaknya terhadap Direktorat Jenderal Pajak Kementrian 

Keuangan. Sumber masalah dari semua berita tersebut terletak pada kasus suap 

yang dilakukan oleh Angin Prayitno Aji dan oknum pegawai pajak lainnya. Moral 

yang didapat dari kedelapan berita dari media Tempo.co dan Detik.com ialah Angin 

Prayitno Aji sebagai Pejabat Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan 

tidak amanah dan menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan 

sendiri, dimana pajak merupakan sumber pemasukkan kas Negara. Solusi yang 

diberikan oleh media Tempo.co dan Detik.com ialah tetap berpegang pada proses 

hukum yang berlaku di Indonesia serta perlunya berita berimbang yang berguna 

untuk mendapatkan sebuah jawaban realitas dari permasalahan yang sedang terjadi. 

 

Kata Kunci: Kasus Suap, Framing, Tempo.co, Detik.com 
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AKBAR MAULANA, NIM 17.12.1.1.148, FRAMING ANALYSIS OF 

REPORTS ON BRIBERY CASES IN THE DIRECTORATE GENERAL OF 

TAXES ON ONLINE MEDIA TEMPO.CO AND DETIK.COM. Thesis: 

Islamic Broadcasting Communication Study Program, Faculty of Ushuluddin 

and Da'wah, Raden Mas Said State Islamic University Surakarta, 2022. 
In early 2021, Indonesia was shocked by the news of a bribery case that 

occurred at the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance, with the 

release of duties to Angin Prayitno Aji as the former Director of Extensibility and 

assessment of the Directorate General of Taxes. Wind Prayitno Aji stumbled upon 

a bribery case involving a private company. In the period 2005-2019 there were 13 

cases of corruption that occurred in the taxation of the Directorate General of 

Taxes institutions. This research is aimed at the Tempo.co and Detik.com media, 

where these two media have their own framing or point of view on the reporting of 

bribery cases carried out by the former Director of Extensibility and assessment of 

the Directorate General of Taxes. Where the position at the Directorate General of 

Taxes is used to manipulate taxes from private companies. Of course, the act 

benefits the tax official and harms the State's revenue.  Of course, this is a big 

problem, because the Directorate General of Taxes is often found by officials who 

abuse their positions for personal gain. 

This research uses qualitative methods. Data collection is obtained by 

conducting documentation as well as text analysis. The analysis technique used 

uses the Robert N. Entman framing model which has four tools, namely: define 

problems (Definition of problems), diagnose causes (Sources of problems), make 

moral judgement (Moral assessment of problems), treatment recommendations 

(Emphasis on solving).  

The result of this study was a news published by Tempo.co and Detik.com 

discussing the case of bribery and persecution committed by Angin Prayitno Aji's 

bodyguard. The definition of the problem is the case of bribery and persecution and 

its impact on the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance.. 

The source of theproblem of all these news lies in the bribery case committed by 

Angin Prayitno Aji and other tax officials. The morale obtained from the eight 

news from the Tempo.co and Detik.com media is Angin Prayitno Aji as the Tax 

Officer of the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance is not 

mandated and abuses his position to get his own benefits, where taxes are a source 

of income for the State treasury. The solution provided by the Tempo.co and 

Detik.com media is to stick to the legal process in force in Indonesia and the need 

for balancednews that is useful for getting an answer to the reality of the problem 

that is happening. 

 

Keywords: Bribery, Framing, Tempo.co, Detik.com 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat modern saat ini bukan hanya membutuhkan sebuah pemberitaan 

menarik dan aktual. Tetapi juga kecepatan berita yang akan disampaikan ke 

masyarakat. Media massa dianjurkan untuk dapat memenuhi kebutuhan itu, dan 

apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang terdapat pada media  online. 

Masyarakat sadar, bahwasanya portal berita online (news portal) di internet 

sangat penting. Situs berita online dijaman modern seperti ini lebih digemari oleh 

masyarakat dibandingkan dengan media mainstream karena penyampaian berita 

yang disajikan berita online lebih cepat, tepat dan sangat fresh untuk 

diperbincangkan. 

Penyampaian informasi secara cepat dan tepat tentu saja menjadi perburuan 

masyarakat dalam menanggapi berita yang sedang hangat. Media yang dulu dan 

sekarang mempunyai perbedaan yang signifikan. Perbedaanya juga mencolok, 

bagaimana dulu proses pemberitaan serta penyebarannya dilakukan oleh jurnalis 

mainstream media seperti jurnalis media (televisi, radio, media cetak) pada 

umumnya dilapangan. Sekarang konsep yang digunakan oleh media lebih 

mengutamakan kecepatan media online dibanding dengan konsep pemberitaan 

media konvensional. Penyebaran informasi di jaman digital seperti sekarang 

sudah bisa diakses dimana saja dan kapan saja lewat media online. Tentunya hal 

tersebut berkaitan dengan era digitalisasi penggunaan situs berita online di 

banyak media. (Nurudin, 2009) 

Kedatangan media online di jaman modern ini sangat berpengaruh besar, 

dalam penyajian berita yang disajikan melalui portal berita, media melahirkan 

generasi baru jurnalistik, yakni jurnalistik online. Jurnalistik online juga biasa 

disebut dengan sebutan cyber journalism, jurnalistik internet, dan jurnalistik web 

merupakan generasi terbaru jurnalistik masa kini setelah jurnalistik konvensional 

(jurnalistik media cetak) dan jurnalistik penyiaran (jurnalistik 
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televisi & radio). Dalam era jurnalistik online,. Proses penyebaran informasi 

yang akan disampaikan saat ini hanya memerlukan sarana internet untuk 

mengaksesnya. Semakin berkembang pesatnya internet dan sarana media digital. 

Di jaman modern ini banyak melahirkan bermacam bentuk media online, 

contohnya website dan portal berita yang difungsikan oleh media guna menyebar 

luaskan sebuah berita dan informasi dengan cepat serta tepat sasaran.(Bahri, 

2019) 

Saat ini media online (new media) di Indonesia bertumbuh dengan pesat dan 

membawakan penyajian berita secara up to date. Berita yang dimuat pada laman 

berita media online memiliki durasi waktu sangat singkat dan berbagai berita di 

blow up ke media online. Salah satu pemberitaan media online menyangkut 

tentang kasus suap.  Di Indonesia kasus suap sering kali ditemukan pada 

kepengurusan administrasi maupun hukum yang berlaku. Pada hakikatnya suap 

menyuap digunakan pelaku untuk mempengaruhi jalannya suatu proses hukum 

yang sudah berjalan. Secara krimonologis, suap menyuap terjadi dalam proses 

interaksi sosial yang dilakukan oleh pemberi suap kepada penerima suap. 

Adanya hubungan terkait kepentingan kelompok dari penerima suap dengan 

pihak pemberi suap karena ia (penerima suap) sebagai salah satu pihak yang 

mempunyai kewenangan atau otoritas guna memenuhi keperluan dari si pemberi 

suap. (Mustofa & Kunci, 2013) 

Negara Indonesia kembali dihebohkan dengan adanya kasus suap di 

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Kasus suap merugikan 

pendapatan negara di masa sulit seperti pandemi seperti sekarang. Mantan 

Direktur Ekstensifikasi dan penilaian DJP ikut tersandung dalam kasus suap 

tersebut. Pengaduan adanya suap di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian 

Keuangan sudah disampaikan pada awal 2020. Tentu saja kasus ini 

menimbulkan penurunan kepercayaan dari masyarakat, sehingga kepatuhan 

pajak tidak meningkat dibanding dengan penerimaan pajak. Putra (2009) 

menyampaikan, hal tersebut terjadi karena lemahnya peran otoritas dalam 

melaksanakan hukum dan pemberian jaminan kepastian hukum. Adanya 
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kejadian tersebut, Pemerintah melakukan reformasi perpajakan guna 

memperbaiki kekurangan yang ada dalam sistem hukum. Dikutip dari Tambunan 

dan Anwar, Robert Papahan memberikan keterangan bahwa sejak reformasi 

perpajakan tahun 1983, fokus utama dari perubahan tersebut bukan membangun 

kepercayaan di kalangan masyarakat, namun hanya terfokus pada aspek 

penerimaan kas negara di atas kesejahteraan dan kepercayaan dari para wajib 

pajak, padahal hal penting yang berkaitan dengan penerapan pajak sistem self 

assesment yakni kepercayaan Wajib Pajak adalah pondasi utama yang memberi 

dampak besar dalam menumbuhkan voluntary tax compliance di kemudian hari. 

(Univ Indonesia) Pendapatan pajak Negara tentunya tidak bisa maksimal, 

dimana penerimaan pajak merupakan sumber pemasukkan untuk Negara, 

sehingga kestabilan perekonomian negara bisa dikendalikan dengan baik. 

Dengan itu, tercapaianya penerimaan atau tidaknya penerimaan pajak, tentunya 

sangat berperan penting dalam stabilitas ekonomi negara. Sehingga masyarakat 

pemilik NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) diharuskan membayar pajak atau 

melunasi utang pajak yang sudah diwajibkan oleh Negara. (Putra, 2018) 

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati melakukan evaluasi dan perbaikan sistem terkait pengawasan 

internal di dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. 

Menyusul pemberitaan adanya dugaan korupsi dan kasus suap yang menerpa 

lembaga pimpinannya itu. rapot yang dimiliki ICW, pada kurun waktu 2005 – 

2019 terdapat 13 kasus korupsi pada perpajakan lembaga Direktorat Jenderal 

Pajak yang memperlihatkan kongkalikong antara pihak pemerintah dan swasta. 

Dari seluruh kasus tersebut, terdapat 24 oknum pegawai pajak yang terlibat. 

Modus umum yang dipraktikkan adalah kasus suap menyuap. Apabila ditotal 

keseluruhan dari kasus yang pernah ada, nominal kasus korupsi atau suap 

mencapai 160 miliar. Kasus yang sempat menghebohkan publik ialah kasus yang 

menjerat Gayus Tambunan, pegawai negeri sipil DJP (Direktorat Jenderal 

Pajak). Gayus diketahui menerima suap serta gratifikasi senilai R9 925 juta, 

659,800 Dolar AS (Amerikas Serikat), dan 9,6 juta Dolar Singapura serta 

melakukan praktik pencucian uang. Selain Gayus Tambunan, ada juga mantan 
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Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan pajak Jakarta VII DJP Kementerian 

keuangan yakni Bahasyim Assifie. Dia terbukti telah menerima suap sejumlah 

uang Rp 1 miliar serta melakukan praktik pencucian uang. Dari kasus-kasus yang 

terdahulu, KPK saat ini sedang mendalami dugaan kasus tindak pidana korupsi 

yang terulang lagi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. 

(Iwan Supriatna & Yaumal Asri Adi Hutahusut, 2021) 

Dalam kasus dugaan suap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mencegah enam 

orang untuk bepergian ke luar negeri walaupun KPK belum membeberkan 

jumlah pelaku dan inisial dari para tersangka. Dua orang yang dicekal oleh KPK 

ialah pegawai pajak berinisial DR dan Direktur Ekstensifikasi dan penilaian DJP 

Angin Prayitno Aji. Sedangkan empat orang lainnya berinisial RAR, AIM, AS, 

dan VL. Alexander Marwata sebagai Wakil Ketua KPK membeberkan, setiap 

orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap oleh pihak 

lembaganya dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Rumor kasus suap dugaan 

korupsi sudah tercium dari pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat. KPK 

kemudian mendalami dan melacak laporan yang diadukan oleh masyarakat. 

“Biasanya perkara suap adalah OTT (operasi tangkap tangan), namun ini tidak. 

Penyelidikan terbuka dan diputuskan naik pada tahap proses penyidikan,” kata 

Alex yang dikutip Katadata.co.id. Terjadinya kasus suap dikarenakan tidak 

patuhnya wajib pajak dengan cara mempengaruhi aparatur pajak dengan 

memberikan suap berupa uang atau barang, sehingga menjanjikan sesuatu agar 

pajaknya bisa diturunkan. (Victoria, 2021) 

Suap menyuap merupakan salah satu modus yang digunakan pejabat atau 

para petinggi untuk membeli hukum yang berlaku atau mempengaruhi due 

process of law, Secara kriminologis terjadi suap menyuap dikarenakan adanya 

hubungan antara penerima dengan pemberi suap. Sehingga kedekatan antara 

penerima dan pemberi suap dimanfaatkan guna memenuhi kepentingan pribadi 

antar sesama. Dengan penjelasan, pemberi suap merupakan orang yang memiliki 

kepentingan pribadi untuk melancarkan segala urusan dari si pemberi suap 
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dengan memanfaatkan hubungan yang sudah terjalin dengan penerima suap. Bila 

disimpulkan, suap menyuap merupakan kejahatan transaksional. Terdiri dari 

transaksi untung atau rugi dari pemberi suap kepada penerima suap. Apabila 

tidak terdapat hubungan antar pemberi dan penerima suap, maka tindak 

kejahatan suap menyuap tidak akan terjadi. Tentu saja suap menyuap merupakan 

tindak pidana yang dikenakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

mengenai perubahan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi (“UU 20/2001”). Kasus suap menyuap bisa 

dilihat dari pemberitaan kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan 

mantan Direktur Ekstensifiksi dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin 

Prayitno Aji. (Mustofa & Kunci, 2013) 

Dalam kasus ini, nama Angin Prayitno Aji menjadi sorotan publik lantaran 

namanya yang sering muncul pada pemberitaan dugaan kasus suap skala 

Nasional. Keterlibatan mantan Direktur Ekstensifiksi dan penilaian Direktorat 

Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji pada kasus dugaan suap pajak terungkap 

setelah Alexander Marwata membeberkan lembaganya sedang menelusuri dan 

mengusut kasus dugaan suap Ditjen Pajak. Alex juga menjelaskan, dugaan suap 

pada kasus suap pajak ini mencapai nominal miliaran rupiah. Disisi lain, pegawai 

Ditjen Pajak yang diduga menerima suap sudah dinyatakan bebas tugas dan 

sudah dinyatakan megundurkan diri dari jabatan yang berlaku oleh Kementrian 

Keuangan Sri Mulyani.  

 Seiring pendalaman kasus, profil Angin Prayitno Aji menghilang dari 

laman resmi Ditjen Pajak. Seiring berjalannya proses penyidikan, tim penyidik 

KPK menggeledah sejumlah lokasi. Tempat pertama yang digeledah yaitu PT 

Jhonlin Baratama Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PT Jhonlin 

Baratama adalah anak usaha dari Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad. 

Perusahaan pertambangan batu bara tersebut diduga terbelit masalah pajak yang 

menyangkut Angin Prayitno Aji. Selain perusahaan PT Jhonlin Baratama, KPK 

juga menggeledah tempat tinggal pegawai PT Jhonlin Baratama, kantor pusat 

bank Panin, dan juga kantor pusat PT Gunung Madu Plantations. Sampai saat 
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ini, lembaga antirasuah baru memeriksa satu orang saksi yang berstatus sebagai 

PNS (pegawai negeri sipil) Kementerian Keuangan dan pelaksana pada 

Politeknik Keuangan Negara STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). 

(Andrianto, 2021) 

Angin Prayitno Aji lahir pada 1 Desember 1961. Dirinya meraih gelar 

Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Krisna Dwipayana pada 

1988. Selain itu, Mantan Direktur Ekstensifikasi dan penilaian Direktorat 

Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji menempuh pendidikan S2 di Concordia 

University, Kanada, dan mendapat gelar Master of Arts in Economic pada 1996. 

Pada tahun 2006 Angin Prayitno Aji meraih gelar Doktor bidang Manajemen 

Bisnis di Universitas Padjajaran. Saat di lembaga Pemerintahan Ditjen Pajak, 

Angin Prayitno Aji beberapa kali menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah. 

Pada 2014 dirinya menjadi Kepala kantor wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat Dua. 

Selanjutnya pada 2016, dipindahkan menjadi Kepala kanwil (kantor wilayah) 

DJP Jakarta Pusat. Dan pada 2016 Angin Prayitno Aji naik menjadi Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak oleh Bambang Brodjonegoro yang 

menjabat menjadi Menteri Keuangan saat itu.  

Pada masa jabatannya, Angin Prayitno Aji terlibat dalam proses 

pemeriksaan wajib pajak nakal yang tidak mengikuti program pengampunan 

pajak (tax amnesty) pada pertengahan 2017 lalu. Setelah itu, pada November 

2018 Angin Prayitno Aji diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang menjerat 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon yakni La Masikamba yang 

ditetapkan menjadi tersangka pada 4 Oktober 2018 dan divonis 15 tahun penjara 

pada Mei 2019. Lalu, Angin Prayitno diangkat menjadi Direktur Ekstensifikasi 

oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pertengahan Januari tahun 2019. Profil 

Angin Prayitno Aji sempat muncul dalam profil pejabat tinggi di Kementrian 

Keuangan, sebelum akhirnya dihapus dari laman karena terlibat dalam dugaan 

kasus suap Pajak Perusahaan besar. (Tagar.id & Kompas.com. 

Di dalam Al-Qur’an sudah memberikan penjelasan terkait suap menyuap 

dalam surah Al-Baqarah ayat 188: 
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Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 

yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, 

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan 

jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. 

Dari ayat Al-Baqarah 188 sudah menerangkan bahwa kita dilarang 

mengambil atau memakan harta yang batil dari bentuk suap menyuap. Karena 

pasti pada dasarnya diharta tersebut ada hak-hak milik orang lain. Maka dari 

surah Al-Baqarah ayat 188 untuk mengingatkan kita dari jalan dosa suap 

menyuap. 

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani telah dinyatakan bebas tugas oleh 

Kementrian Keuangan Sri Mulyani pada Februari 2021 lalu. Pembebasan tugas 

tersebut dilakukan guna memudahkan proses penyidikan terhadap oknum yang 

terlibat dalam kasus suap pajak pada 2016 lalu. Sri Mulyani juga memberi 

pernyataan bahwasanya pejabat yang terlibat kasus suap tersebut sudah 

mengundurkan diri. (Hartanto, 2021) 

Portal berita media online yang memberitakan kasus suap Direktorat 

Jenderal Pajak Kementrian Keuangan adalah Tempo.co dan Detik.com. Kedua 

media massa online ini sama-sama memberitakan kasus suap yang dilakukan 

oleh oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak yakni mantan Direktur 

Ekstensifiksi dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji. 

Detik.com sebagai media online Selain memberitakan dugaan kasus suap 

tersebut, salah satu wartawan media online Tempo.co atau majalah Tempo 

menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pengawal di pernikahan anak 

mantan Direktur Ekstensifiksi dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin 

Prayitno Aji pada bulan April 2021. Wartawan Tempo Surabaya Nurhadi sendiri 

ingin menemui Angin Prayitno Aji dan meminta konfirmasi perihal kasus suap 
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yang menyandung mantan Direktur Ekstensifiksi dan penilaian Direktorat 

Jenderal Pajak. Nurhadi dituduh masuk ke rana privasi keluarga Angin Prayitno 

Aji, sehingga para pengawal yang ditugaskan di acara pernikahan putrinya 

menghadang serta menganiaya Nurhadi, lantaran wartawan majalah Tempo 

tersebut masuk tanpa ijin ke acara pernikahan anak Angin Prayitno Aji di 

Gedung Graha Samudro Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan 

Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Surabaya. (Adyatama, 

2021) 

Selain Tempo.co, peneliti juga memilih Detik.com sebagai media online 

kedua setelah Tempo.co dalam penelitian ini. alasan peneliti memilih Detik.com. 

Berita yang disajikan Detik.com sangat menarik, karena pemberitaan yang 

disampaikan bukan hanya kasus suap yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, 

melainkan sisi kekayaan finansial yang dimiliki oleh pejabat Ditjen Pajak yang 

menerima kasus suap. Hal ini tentunya menjadikan pemberitaan lebih menarik 

karena Detik.com memiliki topik sendiri dalam memberikan framing terhadap 

kasus suap yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 

Kedua media online seperti Tempo.co dan Detik.com juga paling sering 

dibuka oleh peneliti saat mencari informasi berita yang berhubungan dengan 

kasus suap yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 

Sedangkan untuk pemilihan berita penulis mencari berita-berita yang 

memberikan penonjolan framing terhadap kasus suap yang ada di Direktorat 

Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. berdasarkan data yang ditelusuri oleh 

peneliti. Selain adanya aspek penonjolan terhadap berita kasus suap pada 

masing-masing media Tempo.co dan Detik.com. Peneliti mendapatkan analisis 

website traffic yang bersumber dari alexa.com: 

Tabel. 1. 

Alexa: Website Traffic Statistics 
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Portal Berita 

Media Online 

Site rank in 

Global internet 

engagement 

Ranking in 

Indonesian 

Traffic Source 

TribunNews.com 75 4 80.5% 

Kompas.com 125 6 67% 

Detik.com 138 7 33.6% 

Liputan6.com 318 12 72% 

Tempo.co 1.017 44 64.3% 

Sumber: https://www.alexa.com/siteinfo (21-12-2021 : 11.50 AM) 

Terkait pemberitaan kasus dugaan suap yang menyeret Angin Prayitno Aji. 

Peneliti tertarik membahas kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan serta framing Tempo.co dalam membawakan berita terkait kasus suap 

dan berita penganiayaan yang dilakukan pengawal Angin Prayitno Aji terhadap 

Nurhadi wartawan majalah Tempo. Sehingga kasus suap yang diberitakan 

memiliki keterkaitan dengan berita lain seperti penganiayaan jurnalis Tempo dan 

kekayaan yang dimiliki oleh para pelaku kasus suap. Sehingga portal berita 

online memiliki sudut pandang masing-masing dalam memberitakan kasus suap 

yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan yang dilakukan 

oleh oknum pegawai Ditjen Pajak. Banyak media yang sudah memberitakan 

kasus suap yang terjadi di Ditjen Pajak, seperti Kompas.com, Tribun News, 

Tempo.co, Detik.com, Liputan6.com dan lain-lain. Namun disini, peneliti 

memilih dua media online berdasarkan framing yang dilakukan oleh media 

tersebut, yakni Tempo.co dan Detik.com. 

Tempo.co dan Detik.com memiliki keunggulan masing-masing dalam 

mengemas serta menampilkan berita pada laman websitenya. Tempo sendiri 

mendapatkan predikat sebagai surat kabar berdedikasi dalam berbahasa 

Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terbukti Tempo 

mampu menduduki ranking 1 selama tiga tahun berturut-turut. Penyelenggaraan 

https://www.alexa.com/siteinfo
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kegiatan penilaian penggunaan bahasa Indonesia di media massa cetak. Selain 

Tempo ada juga media Kompas dan Media Indonesia yang meraih surat kabar 

berdedikasi dalam berbahasa Indonesia. Disisi lain pada media online Tempo.co 

juga memberikan fitur kepada pembacanya berupa halaman berita utama, berita 

pilihan, terpopuler, video terpopuler, Tekno, Bola, hingga data statistik berita. 

tentu saja informasi yang akan disampaikan cukup jelas dan memiliki data sesuai 

dengan pemberitaan di lapangan. (Riana, 2020) 

Sedangkan Detik.com mempunyai keunggulan berita yang dipublikasikan 

sangat update dan tertata rapi, sehingga tidak membingungkan pembaca dalam 

mencari berita yang berkaitan dengan objek berita. pada umumnya portal berita 

online yang lain dalam segi penataan masih kurang rapi dibanding dengan 

detik.com. Data pengunjung laman berita Detik.com mencapai 160.71 Million 

(160 Juta Pengunjung) lebih banyak dibanding dengan media online Tempo.co 

yang hanya mencapai 26.99 Million (27 Juta Pengunjung). Pada fitur yang 

disajikan oleh Detik.com terdapat banyak kategori laman berita online seperti 

Detiknews, Detikfinance, Detikfood, Detikhot, Detiksport, Detikhealth, DetikTv, 

DetikOto dll. Tentu saja, Detik.com mempunyai keunggulan lebih dalam 

menarik minat pembaca di media online. Detik.com juga hanya berfokus pada 

media online, sehingga Detik.com tidak memiliki surat kabar media cetak. 

(https://www.similarweb.com/website/detik.com/?competitors=tempo.co) 

Selain Tempo.co dan Detik.com media online seperti Kompas.com, 

Liputan6.com, serta TribunNews juga memberitakan kasus yang sama (kasus 

suap di Ditjen Pajak) namun pada pemberitaan yang dimuat, peneliti tidak 

menemukan pemberitaan yang mengacu pada sudut pandang media, hanya 

memberitakan perihal kasus suap dengan berita-berita pada umumnya. Disisi 

lain Kompas.com, Liputan6.com dan Tribun News juga memiliki keunggulan 

sendiri. Seperti halnya Kompas.com, berdasarkan ranking di Indonesia. 

Kompas.com menduduki peringkat ke-6, tentu saja Kompas.com masih diatas 

Tempo.co (44) dan Detik.com (7) . Akan tetapi, dari segi pengelolaan urutan 

berita terkait kasus suap, Kompas.com masih belum rapi berdasarkan urutan 

https://www.similarweb.com/website/detik.com/?competitors=tempo.co
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tanggal publish, dibanding dengan Detik.com yang menata urutan publikasi 

berita dari awal pemberitaan hingga berita yang dimuat sekarang. Urutan tanggal 

publikasi berita tentu saja memberikan bantuan kepada pembaca untuk 

memudahkan pembaca apabila ingin lanjutk membaca berita yang masih 

berkaitan dengan kasus tersebut. disisi lain Kompas.com unggul dalam 

presentase Traffic sources yakni 67% sedangkan Detik.com 33,6% dan Tempo 

64,3%. Kompas.com juga merupakan salah satu pionir media online di Indonesia 

yang hadir pada 14 September 1995 dengan nama Kompas online. 

(Inside.Kompas.com) 

Setelah Kompas.com, peneliti juga membahas media online Liputan6.com.  

Liputan6.com sudah ada sejak 14 Agustus 2000. Awal perjalanan Liputan6.com 

hanya menyajikan berita yang disiarkan pada saluran televisi SCTV yang tayang 

pada program acara berita Liputan 6 SCTV. Pada 24 Mei 2012, pemegang saham 

Liputan 6 (Elang Mahkota Teknologi) membuat keputusan untuk serius bergelut 

pada situs onlinenya yang dinaungi oleh PT Kreatif Media Karya. Pada 

presentase Traffic sources Liputan6.com memiliki presentase besar dibanding 

dengan Tempo.co, Detik.com, Kompas.com yang menyentuh pada 72%. Pada 

fitur dan pengelolaan portal beritanya, Liputan6.com memberikan banyak fitur 

seperti jendela liputan pagi dan berbagai macam seperti Bola, Bisnis, Saham, 

Foto, Tekno dan lain-lain. Namun, pada pemberitaan terkait kasus suap 

Liputan6.com memberika fitur scroll untuk mencari berita yang sudah lalu. 

Berbeda dengan portal berita online lainnya yang mengarahkan pada slide 

selanjutnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik meneliti 

pemberitaan kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian 

Keuangan yang menyeret Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur 

Ekstensifiksi dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan menjadi 

tersangka atas kasus dugaan suap dengan menggunakan analisis framing. 

Pemilihan framing digunakan guna memproses analisis berita yang berkaitan 

dengan Angin Prayitno Aji serta Direktorat Jenderal Pajak, karena pada dasarnya 



12 
 

 
 

setiap media meiliki kebijakan dalam membingkai berita terkait isu yang sedang 

berkembang, dan perbedaan kebijakan setiap media merupakan suatu hal lumrah 

dalam mengemas sebuah berita. akan tetapi meskipun kebijakan dari setiap 

media berbeda, media dan wartawan harus patuh dengan aturan yang sudah ada 

yakni UU No. 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik. 

Penelitian ini menggunakan analisis Framing Robert N. Entman, karena 

pada framing Robert N. Entman memiliki empat konsep yaitu Define Problems 

(Pendefinisian masalah), Diagnose Causes (Sumber masalah), Make Moral 

Judgement (Membuat keputusan moral), Treatment Recommendation 

(Penekanan Penyelesaian atau Solusi). Konsep yang dimiliki Robert N. Entman 

membuat peneliti mudah untuk membuka berita dugaan kasus suap yang 

menjerat Angin Prayitno Aji. Mulai dari definsi masalah, memperkirakan 

sumber masalah, membuat keputusan moral dan menekankan pada penyelesaian 

masalah. Dengan empat konsep tersebut peneliti mampu menemukan posisi dan 

sikap media online Tempo.co dan Detik.com dalam memberitakan kasus suap 

Angin Prayitno Aji kepada masyarakat luas. 

Alasan peneliti memilih kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan yang menyeret Angin Prayitno Aji untuk dijadikan 

bahan yang akan digali dalam penelitian, karena pemberitaan kasus suap yang 

terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan ini menarik untuk 

dibahas, terlebih pemberitaan yang dimuat oleh media online seperti Tempo.co 

dan Detik.com mempunyai sudut pandang media masing-masing. Tempo.co 

memberitakan kasus suap yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian 

Keuangan dan salah satu wartawan Tempo menjadi korban kekerasan yang 

dilakukan oleh pengawal Angin Prayitno Aji, sedangkan Detik.com membingkai 

berita kasus suap yang mengarah kepada harta kekayaan pribadi para pelaku suap 

serta terdapat artikel yang memberitakan mengenai koleksi mobil milik Angin 

Prayitno Aji. Tentu saja peneliti tertarik meneliti framing yang dilakukan oleh 

media Tempo.co dan Detik.com. maka dari latar belakang diatas, penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang analisis framing yang berjudul “Analisis Framing 
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Pemberitaan Kasus Suap di Direktorat Jenderal Pajak pada Media Online 

Tempo.co dan Detik.com”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi     

permasalahan dalam penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Sejak 2005 – 2019 terdapat 13 kasus suap yang terjadi di lembaga Direktorat 

Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 

2. Adanya kasus suap kepada Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian 

Keuangan merugikan pendapatan Negara. 

3. Lemahnya peran otoritas dalam melaksanakan hukum dan pemberian 

jaminan kepastian hukum. 

4. Angin Prayitno Aji menyalahgunakan jabatannya untuk mengatur pajak 

perusahaan swasta. 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka penulis membatasi penelitian ini pada pemberitaan analisis framing 

pemberitaan kasus suap di direktorat Jenderal Pajak pada Media Online Tempo.co 

dan Detik.com  

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka 

penulis mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana 

analisis framing dalam pemberitaan kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak  pada 

Media Online Tempo.co dan Detik.com? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis 

bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pembingkaian berita mengenai 

pemberitaan kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak pada Media Online Tempo.co 

dan Detik.com  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi ilmu dalam keilmuan 

program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selain itu penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pembingkain berita 

media terhadap pemberitaan Kasus Suap di Direktorat Jenderal Pajak pada 

Media Online Tempo.co dan Detik.com  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran serta wawasan untuk 

media online dalam sebuah pemberitaan terkait peristiwa yang sedang 

terjadi. Selain itu hasil dari penelitian ini mampu dimanfaatkan guna 

memberikan pengetahuan mengenai pemberitaan yang dimuat oleh media. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Komunikasi Massa 

a. Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara 

pengirim pesan (komunikator) melalui sarana (media) lalu diterima oleh 

penerima pesan (komunikan). Dapat dipahami bahwasanya komunikasi 

massa ialah bentuk proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikator 

menggunakan sarana media massa dengan tujuan menyebar luaskan 

pesan kepada masyarakat luas, sehingga media menjadi titik tumpu 

dalam mengkaji komunikasi massa. Media digunakan sebagai alat 

menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat luas. Komunikasi 

massa sendiri mempunyai peran penting didalam kehidupan manusia, 

demi melancarkan sebuah kegiatan, menyamakan pola pikir, mencari 

perhatian terkait isu-isu yang ada di masyarakat, dan menjadi sebuah 

objek penelitian dalam kajian komunikasi massa. (Kusmiati, 2018) 

Komunikasi Massa (mass communication) memunculkan 

sebuah media massa (mass media) pada awal abad 20 guna memberikan 

gambaran tentang fenomena sosial baru dan lahirnya dunia baru yang 

muncul dengan adanya bangunan pondasi industrialisme dan demokrasi 

populer. Pada zaman dulu ditandai dengan perpindahan antar kota dan 

melewati batas wilayah sebuah daerah dan juga perpaduan antara 

kekuatan perubahan dan bersifat menindas, serta adanya konflik antara 

monarki dan negara bangsa. 

Sedangkan media massa mengacu pada alat yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan efisien dan terbuka sehingga mampu 

mengorganisir hingga jarak yang jauh, dan mampu menjangkau banyak 

orang dalam waktu singkat. Awal mula media massa terlahir dalam 
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bentuk surat kabar, majalah, fonogram, film dan radio yang berkembang 

dengan cepat hingga bentuknya dikenal oleh semua orang dengan 

melakukan perubahan utama pada skala dan disverifikasi. (Dennis 

McQuail, 2011) (hal.4) 

b. Fungsi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan kegiatan sosial yang dilakukan 

masyarakat. dikutip dari Robert K. Merton, fungsi dari kegiatan sosial 

mempunyai dua aspek, pertama, fungsi nyata (manifest function) yakni 

fungsi nyata yang diinginkan, kedua, fungsi tidak nyata 

(tersembunyi)(latent function), yakni fungsi yang tidak diinginkan. 

Masing-masing fungsi sosial lingkup masyarakat mempunyai efek 

fungsional dan disfungsional. 

Tidak hanya manifest function dan latent function, setiap 

kegiatan sosial dapat melahirkan fungsi sosial baru, dimana setiap 

manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya secara 

sempurna. Manusia mampu merubah suatu fungsi sosial yang dapat 

membahayakan serta merugikan dirinya sendiri. Contohnya, pemerintah 

memberlakukan kegiatan pemberantasan korupsi, dengan maksud untuk 

mensterilkan masyarakat dari percobaan praktik korupsi, akan tetapi bila 

pemberantasan korupsi tidak diiringi dengan perbaikan perangkat 

sistem, malah akan menyebabkan was-was bagi aparatur pemerintah 

secara luas terkait masa depan yang dirasakan aparatur pemerintah 

karena dirasa tindakannya akan selalu di monitoring dan diawasi, serta 

ditakuti. 

Komunikasi massa memiliki sudut pandang berbeda mengenai 

fungsi dari komunikasi massa itu sendiri. Secara universal, komunikasi 

massa diantaranya (Nurudin, 2007 : 66 – 93): 
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1) Fungsi Informasi 

Menyampaikan pesan informasi dengan cepat dan aktual 

kepada audiens merupakan salah satu fungsi pokok dari 

komunikasi massa. Dengan menggunakan media massa, 

informasi yang sudah dikumpulkan serta sudah dikemas 

dengan apik, kemudian informasi real tersebut 

disebarluaskan kepada para pembaca maupun audiens. 

2) Fungsi Hiburan 

Hiburan termasuk dalam salah satu dari beberapa fungsi 

komunikasi massa dengan menggunakan media massa. Dari 

hiburan yang menggunakan media massa, televisi 

merupakan sarana media yang nyata dan menonjol 

dibanding media massa pada umumnya. Terlebih dari 

televisi swasta, proporsi acara yang ditayangkan oleh tv 

swasta lebih bernuansa hiburan dan sangat dominan. 

Walaupun demikian, variasi pada televisi juga masih 

mengacu pada fungsi-fungsi penyampaian informasi. 

3) Fungsi Persuasi 

Persuasi merupakan salah satu fungsi dari beberapa fungsi 

komunikasi massa yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi audiens supaya tercapai tujuan dari media 

massa itu sendiri. ada terdapat beberapa macam bentuk 

persuasi, diantaranya: (a) menguatkan sikap, percaya diri, 

atau nilai seseorang; (b) merubah sikap, kepercayaan, atau 

nilai seseorang; (c) membuat seseorang bergerak melakukan 

sesuatu; dan (d) memperlihatkan etika, serta memberikan 

penawaran nilai tertentu. 
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4) Fungsi Transmisi Budaya 

Adanya perubahan budaya maupun nilai-nilai budaya 

didalam masyarakat, tidak luput dari kesuksesan media 

massa memberikan pengenalan mengenai budaya global 

kepada para audiens. Tentu saja dengan berjalannya waktu, 

teknologi informasi mengalami perkembangan sehingga 

mampu menyebarluaskan ke berbagai sektor kehidupan di 

masyarakat termasuk budaya. 

5) Fungsi guna Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi artinya penyatuan. Kohesi sosial merupakan salah 

satu fungsi dari komunikasi massa, bahwasanya media 

massa ikut memberi dorongan untuk masyarakat bisa 

bersatu. Contohnya: saat media massa mengabarkan berita 

terkait pentingnya kerukunan antar umat beragama, secara 

tidak langsung pemberitaan tersebut bertujuan untuk 

mewujudkan kesatuan sosial dalam bermasyarakat. 

6) Fungsi Pengawasan 

Pengawasan berfungsi untuk mengontrol atau 

mengendalikan aktivitas rutin dari masyarakat. pengawasan 

bisa dilakukan media massa dengan cara kontrol sosial, 

peringatan dan persuasif. Contoh: adanya pemberitaan 

terkait terorisme di NKRI (Negara Kesatuan Republik 

Indonesia) merupakan sebuah informasi tentang peringatan 

bahaya ancaman dari terorisme. Pemberitaan terkait mafia 

peradilan juga sebagai contoh kontrol sosial yang ditekankan 

oleh media massa. 
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7) Fungsi Korelasi 

Korelasi yakni berfungsi guna menjalin hubungan antar 

elemen masyarakat maupun kepada intansi negara. 

Misalnya, media massa berperan menjembatani masyarakat 

agar dapat terhubung dengan pemerintah terkait persoalan 

kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. 

8) Fungsi Pewarisan Sosial 

Pada pewarisan sosial, ibarat media massa menjadi seorang 

“pendidik” yang berjuang meneruskan atau membagikan 

ilmu pengetahuan, norma sosial, dogma serta etika dalam 

bermasyarakat. 

9) Fungsi Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Selain menjadi motor untuk merebut serta mempertahankan 

kekuasaan, media massa juga dapat  digunakan untuk 

melawan dan meruntuhkan kekuasaan. Contohnya: 

runtuhnya rezim orde baru dibawah kepresidenan Soeharto 

(Alm), tidak luput dari peran media massa dalam 

membeberkan dan menginvestigasi berita saat itu. Media 

massa bukan lagi menjadi penerus juru bicara pejabat 

pemerintah, akan tetapi juga mampu membongkar kasus 

ketidak adilan yang diperbuat oleh pemerintah. (Asy-

syukriyyah, 2014) 

c. Efek Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa sendiri memiliki tiga efek dimensi, 

diantarnya: kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif lebih mengarah 

pada peningkatan kesadaran, pembelajaran serta ilmu pengetahuan. 

Untuk efek afektif lebih mengarah pada hubungan emosi, perasaan, dan 

etika. Sedangkan efek konatif mengarah pada hubungan yang 
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berlandaskan perilaku dan niat untuk melakukan suatu kegiatan dengan 

cara tertentu (Amri, 1988)  

1) Efek Kognitif 

Efek Kognitif muncul dari seorang komunikan yang 

bersifat informatif bagi diri sendiri. Pada efek kognitif 

menjelaskan mengenai media massa sebagai sarana fasilitas 

untuk membantu khalayak dalam menemukan serta mempelajari 

informasi yang bermanfaat dan mampu berkembang dalam segi 

ketrampilan kognitif. Lewat media massa, seseorang mampu 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan seseorang, benda 

atau tempat yang belum pernah didatangi (Karlinah, 1999). 

Dengan media massa seseorang mampu mendapatkan 

sebuah informasi terkait orang, benda, maupun tempat yang 

belum pernah kita datangi. Fakta yang ada dilapangan 

merupakan realitas yang sudah diseleksi oleh media massa. 

Media massa juga tidak hanya memberikan efek kognitif, disisi 

lain juga memberikan manfaat yang disetujui oleh masyarakat. 

2) Efek Afektif 

Efek Afektif mempunyai nilai lebih tinggi dibanding 

dengan Efek Kognitif. Komunikasi massa tidak hanya bertujuan 

agar khalayak mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, akan 

tetapi lebih dari sekedar menginformasikan sebuah realita, 

setelah informasi yang diterima sudah diketahui, khalayak 

diharapkan mampu merasakan semuanya (Karlinah, 1999). 

Berikut adalah faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh 

efek afektif dari sebuah komunikasi massa. 

 

3) Efek Behavioral 
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Efek Behavioral bisa muncul akibat dari timbulnya 

sesuatu pada diri khalayak yang berbentuk perilaku, kegiatan 

maupun tindakan. Adanya reka adegan kekerasan yang ada pada 

televisi membuat seseorang menjadi barbar. Sedangkan program 

acara olahraga menimbulkan seseorang akan ikut berolahraga 

supaya raga dan jasmani menjadi sehat. (Fitriansyah, 2018) 

2. Jurnalistik Online 

a. Pengertian Jurnalistik online 

Jurnalistik online (online journalism) bisa disebut dengan cyber 

journalism, jurnalistik internet, dan jurnalistik web (web journalism) 

adalah regenerasi baru dari jurnalistik konvensional dan jurnalistik 

penyiaran (broadcast journalism). Pengertian jurnalistik online yaitu 

meliputi jurnalistik yang bergerak pada media online seperti internet, 

website dan sosial media. Jurnalistik juga memiliki beberapa tahapan 

seperti peliputan, penulisan, hingga penyebarluasan informasi 

berdasarkan data aktual di lapangan. Secara ringkas dan praktis, 

jurnalistik bisa diartikan sebagai “memberitakan sebuah peristiwa”. 

(Romli, 2018) 

Jurnalistik online bahkan lebih cepat berkembang dan 

memunculkan sesuatu hal yang berkaitan dengan “jurnalistik baru” yang 

masih pada lingkup jurnalistik online atau bisa disebut dengan mobile 

journalism, yakni aktivitas jurnalistik dengan menggunakan mobile 

device, mobile phone, smartphone, tablet computer, dan sebagainya. 

Mobile Journalism juga mempercepat proses penulisan dan mudah 

disebarkan melalui media online. Pawarta atau wartawan bisa 

melaporkan peristiwa yang sedang terjadi kapan saja dan dimanapun, 

bahkan disaat peristiwa sedang berlangsung. Jurnalistik online juga 

dapat menguatkan atau menumbuhkan partisipasi warga dalam 

membuat sebuah tulisan peristiwa (citizen jouralism) dengan cara 
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memanfaatkan media sosial, website, maupun blog. Jurnalistik diartikan 

dan dipahami sebgai proses peliputan, penulisan, serta penyebar luasan 

informasi dengan cara melalui media massa. 

Secara ringkas dan praktis, arti dari jurnalistik sendiri ialah 

“memberitakan sebuah peristiwa”. Adanya Online yakni merupakan 

sarana konektivitas yang mengacu kepada akses jaringan internet atau 

www (world wide web). Online adalah bahasa internet yang memiliki 

arti “informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja” selama masih 

dalam jangkauan jaringan internet. Website atau site (situs) merupakan 

halaman yang berisi tentang konten pada media, termasuk teks, video, 

audio, dan gambar. Website juga bisa diakses lewat internet dan harus 

menggunakan alamat internet atau lebih dikenal dengan sebutan URL 

(Uniform Resource Locator) yang diawali www atau http:// (hypertex 

Transfer Protocol). 

Pengertian ketiga kata tersebut, jurnalistik online bisa diartikan 

sebagai proses menyalurkan pesan melalui sarana internet, terlebih lagi 

website yang merupakan hal baru dari perkembangan di dalam 

bermedia, website pun juga disebut sebagai “media baru”. Suatu hal 

baru dalam new media, diantaranya dari informasi yang tersaji dalam 

media dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dari rumah hingga 

seluruh dunia, selama terdapat komputer yang terakses pada jaringan 

internet. Era sekarang, setiap orang bisa menjadi seorang wartawan, 

yang diartikan untuk meliput peristiwa dan melaporkan informasi 

melalui internet. (Bahri, 2019) 

b. Prinsip Jurnalistik online 

Paul Bradshaw dalam buku ”Basic Principal of Online 

Journalism” (onlinejournalismblog.com) menjelaskan, jurnalistik 

online mempunyai prinsip dasar yang jumlahnya ada lima, dan disingkat 
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B-A-S-I-C, yakni Brevity, Adaptability, Scannability, Community and 

Coversation. 

1) Keringkasan (Brevity). Adanya kemajuan teknologi dan 

perkembangan jaman, berita online dituntut untuk 

membawakan informasi secara ringkas dan jelas, yang 

berguna untuk menyesuaikan kehidupan manusia dan tingkat 

kesibukan seseorang yang semakin hari semakin meningkat. 

Pembaca hanya mempunyai waktu sedikit untuk menggali 

informasi serta efisiensi dalam melakukan produktivitas 

sehari-hari. Sehingga jurnalisme online disarankan 

memberikan tulisan naskah secara ringkas dan jelas. 

2) Kemampuan beradaptasi (Adaptability). Pawarta media 

online dituntut menyesuaikan diri ditengah kebutuhan publik 

yang semakin modern. Dengan adanya perkembangan 

teknologi yang maju, jurnalis dapat memberikan informasi 

berita dengan cara membuat aneka ragam liputan, seperti 

penggabungan video, gambar, audio, dan grafis dalam 

kesatuan berita. 

3) Dapat dipindai (scannability). Untuk memberikan 

kemudahan kepada audiens, situs-situs yang berkaitan 

dengan jurnalistik online hendaknya mempunyai akses dapat 

dipindai, agar pembaca atau para audiens tidak perlu merasa 

terpaksa dalam membaca sebuah informasi berita. 

4) Interaktivitas (Interactivity). Komunikasi antara publik dan 

jurnalis dalam rana jurnalisme online sangat dimungkinkan 

dan bisa dilaksanakan karena adanya akses yang kini 

semakin luas. Pembaca (viewer) dibiarkan menjadi 

pengguna (user).  Tentu saja adanya keterlibatan dari audiens 
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dirasa sangat dibutuhkan, karena semakin audiens dihargai, 

maka para audiens akan senang membaca berita yang ada. 

5) Komunitas dan Percakapan (Community and Conversation). 

Media online memiliki pengaruh yang sangat besar 

dibanding dengan media konvensional (media cetak), yakni 

sebagai filter dalam komunitas. Jurnalis online juga harus 

mampu menjawab dan memberikan timbal balik kepada 

publik sebagai sebuah balasan atau membalas pertanyaan 

yang dilontarkan oleh publik. 

c. Karakteristik Jurnalistik Online 

Jurnalistik online dengan jurnalistik konvensional (media cetak, 

radio, televisi) mempunyai perbedaan yang signifikan, yakni dalam 

kecepatan, kemudahan akses berita, up to date dan bisa dihapus kapan 

saja, serta dapat berinteraksi dengan para pembaca. 

Mike Ward dalam journalism online (Focal Press, 2002) 

menyebutkan beberapa macam-macam karakteristik jurnalistik online 

dan juga faktor pembeda antara jurnalistik online dengan jurnalistik 

konvensional (keunggulan), yaitu: 

1) Immediacy: kecepatan dalam meyampaikan informasi 

dengan berita yang segar. Televisi dan radio sebenarnya 

mampu menyampaikan berita dengan cepat, namun 

pemberitaan tersebut harus “menginteupsi” acara yang 

sedang berlangsung (breaking news). Berbeda dengan 

jurnalistik online. Tiap menit atau tiap detik, berita yang 

disampaikan dapat diposting kapan saja. 

2) Multiple Pagination: bisa memuat ratusan page (halaman), 

terkait satu sama lain, dan juga bisa dibuka tersendiri (new 

tab/new window). 



25 
 

 
 

3) Multtimedia: menggabungkan elemen teks, gambar, video, 

audio, dan grafis sehingga menjadi kesatuan berita. 

4) Flexibility Delivery Platform: wartawan dapat membuat 

berita dimana saja dan kapan saja, tidak ada batasan dalam 

ruang lingkup menulis berita. 

5) Archieving: terarsipkan, informasi yang dikelompokkan 

berbeda berdasarkan kategori atau tema berita. dan juga 

dapat tersimpan lama dan bisa diakses kapanpun. 

6) Relationship with reader: dapat berinteraksi secara langsung 

dengan pembaca atau audiens saat itu juga lewat kolom 

komentar maupun private message. (Romli, 2018) 

d. Jenis-jenis Media Online 

1) Media online yang serupa dengan situs berita bisa 

diklasifikasikan menjadi lima kategori: 

a) Situs berita edisi online yang lahir dari surat kabar atau 

media cetak, seperti  harian kompas cybermedia, 

republika online, media-indonesia.com, seputar-

indonesia.com 

b) Situs berita edisi online yang lahir dari media penyiaran 

radio, seperti Radio Australia (radioasutralia.net.au) dan 

Radio Nederland (rnw.nl) 

c) Situs berita edisi online yang lahir dari media 

pertelevisian, seperti cnn.com, metrotvnews.com serta 

liputan6.com. 

d) Situs berita online yang muncul secara murni pada era 

teknologi digital dan tidak berhubungan dengan media 
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cetak maupun penyiaran, seperti detik.com, suara.com, 

vivanews.com. 

e) Situs indeks berita yang memunculkan dan memuat 

ulang link-link berita dari situs media lain, yakni Yahoo! 

News, Plasa.msn.com, NewsNow, dan Google News 

yang menampilkan kompilasi berita secara up to date dan 

otomatis sudah menampilkan sumber berita terkait dari 

berbagai sumber media online. 

2) Dari segi kepemilikan media online, jenis-jenis website 

dapat dikategorikan menjadi enam jenis: 

a) News Organiation Website: situs media online seperti 

lembaga pers atau Broadcast (penyiaran), contoh edisi 

online seperti media cetak surat kabar, televisi, pewarta, 

dan radio. 

b) Commercial Organization Website: situs media online 

dari lembaga bisnis maupun perusahaan, contohnya 

seperti manufaktur, retailer produk, penyedia jasa, dan 

yang lain seperti toko online serta bisnis online. 

c) Website Pemerintah: di Negara Indonesia domain 

ditandai dengan kode [dot] go.id, contohnya 

Indonesia.go.id (Web Portal Nasional Indonesia), 

setneg.go.id, dan dpr.go.id. 

d) Website berdasarkan Kelompok kepetingan (Interest 

Group), contohnya seperti website ormas, parpol, dan 

LSM. 

e) Website Organisasi Non-profit, yakni website lembaga 

amal, lembaga bantuan maupun relawan, atau 

sekelompok komunitas. 
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f) Personal Website seperti blogger. 

3. Korupsi 

a. Pengertian Korupsi 

Korupsi berasal dari bahasa latin yakni Corruptio-Corrumpere yang 

memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau 

menyogok. Huntington (1968) berpendapat, korupsi merupakan 

perilaku pejabat publik yang menyeleweng dari norma masyarakat, dan 

kegiatan penyelewengan ini digunakan untuk memenuhi kepentingan 

pribadi, dari kepentingan kelompok maupun keluarganya. Korupsi 

cenderung meningkat dalam setiap periodenya dan mengalami 

pertumbuhan dan modernitas yang cepat, faktornya dari perubahan 

nilai-nilai serta sumber baru kekuasaan dalam sektor pemerintahan. 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Korupsi” berasal dari 

kata korup yang memiliki arti kata buruk, rusak, busuk, dengan 

menggunakan barang/uang yang telah mendapat kepercayaan, serta 

dapat disogok. Korup juga diartikan merusak, menyelewengkan atau 

menggelapkan barang atau uang milik sebuah instansi maupun 

perusahaan (pemerintahan Negara) tempat ia bekerja. Korupsi 

merupakan kegiatan yang menggelapkan atau penyalahgunaan uang 

Negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan 

yang lain. 

Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang masuk dalam kategori 

melawan hukum, melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri maupun 

orang lain. Menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau 

sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan yang sekiranya merugikan 

keuangan negara ataupun menghambat perekonomian negara. (Junaidi, 

2017) 

4. Penyuapan 
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a. Pengertian Suap 

Suap berasal dari kata briberie bahasa Perancis yang berarti 

dalam bahasa Ingris yaitu “begging” (mengemis) atau “vagrancy” 

(penggelandangan) dalam bahasa latin dinamakan briba, yang 

mempunyai arti a piece of bread given to beggar (sepotong roti yang 

diberikan kepada pengemis). Didalam perubahan maknanya menjadi 

“sedekah” (elas), “blackmail atau extortion” (pemerasan) yang 

berkaitan dengan “gifts received or given in order to influerence 

corruptly” (pemberian hadiah atau barang yang memiliki maksud 

tertentu dengan itikad tidak baik). 

Suap dalam bermacam-macam bentuk, kegiatan suap banyak 

ditemukan ditengah-tengah masyarakat. Bentuk suap yang diberikan 

dapat berupa uang, barang dengan mempunyai maksud tertentu. Tujuan 

suap juga digunakan untuk mempengaruhi seseorang dalam mengambil 

keputusan sebuah hukum atau kepentingan pribadi maupun kelompok. 

(Eleanora, 2012) 

Ketentuan terakait penyuapan diatur dalam UU TPK yang mulai 

diundangkan pada UU No. 3 Tahun 1971 lalu diganti dengan UU No. 

31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Namun ketentuan mengenai 

suap tersebut dioper dari KUH pidana yang berkaitan dengan tindak 

pidana jabatan (ambs delicten). 

Dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia), suap diartikan 

sebagai memberi sesuatu dalam bentuk uang sogok kepada pegawai 

negeri. Makna yang lebih luas, suap tidak hanya dalam uang saja, 

melainkan bisa berupa barang dalam bentuk apapun, rabat (potongan 

harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya yang ditujukan 

kepada pejabat negara maupun pegawai negeri dengam maksud dan 

kepentingan tertentu. 
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1) Undang-Undang Suap 

Tindak pidana suap telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan Undang-undang nomor 

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (“UU 

20/2001”). Sudah diatur sebagai berikut: 

1) Dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 1 tahun 

dan paling lama 5 tahun. Serta denda pidana paling sedikit 

senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) bagi orang yang melakukan: 

(1) Menjanjikan dan memberi sesuatu kepada 

seorang pegawai negeri atau pelaksana dalam tatanan 

negara dengan mempunyai maksud, agar pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan 

supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan 

jabatannya, serta tidak sejalan dengan kewajibannya. 

(2) Memberi suatu barang atau uan kepada pegawai 

negeri atau pelaksana tatanan negara, dikarenakan 

mempunyai hubungan dengan sesuatu yang 

berlawanan dengan kewajiban, dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan dalam kekuasaan jabatannya. 

(3) khusus pegawai negeri atau pelaksana tatanan 

negara yang menerima sebuah pemberian atau janji 

dengan berlandasa dalam ayat (1) huruf a atau huruf 

b, dipidana dan diberi pidana yang sama dengan apa 

yang dimaksud isi ayat (1) 

Selebihnya, tindak pidana kasus suap telah diatur dalam pasal 2 UU 

Nomor 11 Tahun 1980 mengenai tindak pidana suap (“UU 11/1980) 

berbunyi: 
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Barangsiapa yang sengaja memberi dan memberikan iming-iming 

serta janji kepada orang lain dengan tujuan untuk membujuk agar orang 

yang dibujuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam 

tugas yang diemban, yang bertentangan atas kewenangan atau kewajiban 

menyangkut kepentingan umum. Dipidana karena memberikan uang atau 

barang dalam bentuk suap akan dikenakan pidana penjara selama-lamanya 

5 tahun serta denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta 

rupiah). 

Pasal 3 UU 11/1980 menjelaskan terkait sanksi pidana bagi 

seseorang yang menerima suap: 

Barangsiapa menerima janji, sedangkan oang tersebut mengetahui 

atau pantas menduga bahwa pemberian atau janji yang dimaksud supaya 

orang tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

sekalipun, yang bertentangan derngan kewenangan ataupun kewajiban 

yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena melakukan 

kegiatan umum, dipidana karena orang yang berssangkutan menerima 

suap dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 

denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

(www.hukumonline.com) 

b. Bentuk-bentuk tindak pidana suap 

adapun tindak pidana suap juga termasuk dalam tindak pidana 

korupsi menurut The United Nations Convention Againt Corruption 

(UNCAC) yaitu: 

1) Penyuapan kepada pejabat publik nasional 

Penyuapan pejabat sudah diatur dalam pasal 15 huruf (a) 

dan pasal 15 huruf (b) the United Nations Convention Againt 

Corruption (UNCAC), dan pasal 15 (UNCAC) menyatakan: 
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Negara wajib mengambil sebuah tindakan lain yang 

diperlukan guna menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan 

dengan sengaja. 

a) Pemberian janji, penawaran, atau pemberian fasilitas 

yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau 

pegawai negeri, dengan secara langsung maupun 

tidak secara langsung, untuk pejabat publik dengan 

tujuan supaya pejabat publik dan pegawai negeri 

melaksanakan tugas atau tidak melaksanakan tugas 

dari negara. 

b) Permintaan atau penerimaan barang maupun fasilitas 

yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara 

langsung ataupun secara tidak langsung, untuk 

pejabat publik atau pegawai negeri dengan tujuan 

supaya pejabat publik dan pegawai negeri 

melaksanakan tugas atau tidak melaksanakan tugas 

dari negara. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 (UNCAC) 

di atas, memberikan kesimpulam bahwasanya 

ketentuan pasal 15 huruf (a) (UNCAC), perihal 

perbuatan dinamakan tindak pidana korupsi apabila 

bentuk penyuapan pejabat publik terdapat unsur-

unsur sebagai berikut: 

(1) Perbuatan yang dilakukan disengaja. 

(2) Perbuatan yang memberikan janji, tawaran, 

pemberian serta iming-iming uang sogok. 

      (3) Pemberian yang dilakukan merupakan 

pemberian     yang tidak seharusnya. 
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(4) Dilakukan dengan secara langsung ataupun 

tidak secara langsung. 

(5) Perbuatan tersebut ditujukan kepada pejabat 

publik. 

(6) Perbuatan tersebut memberikan keuntungan 

serta fasilitas untuk pejabat publik. 

 (7) Dengan maksud dan tujuan agar pejabat 

publik negeri bertindak atau tidak bertindak 

sesuai dengan tugas yang diberikan. 

2) Penyuapan di sektor swasta. 

Tindak pidana korupsi selanjutnya juga telah diatur dalam 

(UNCAC) adalah tindak pidana korupsi penyuapan pada sektor 

swasta (bribery in the private sector). Terkait hal ini sudah 

ditetapkan eksplisit pada pasal 21 huruf (a) dan huruf (b) (UNCAC). 

Adapun pasal 21 The United Nations Convention Againt 

Corruption (UNCAC) menyatakan: 

Negara pihak wajib mempertimbangkan guna mengambil 

sebuah tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan 

untuk menetapkan kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam 

rangka kegiatan ekonomi, keuangan serta perdagangan: 

a) Memberikan janji, penawaran atau pemberian, secara 

langsung maupun secara tidak langsung, manfaat yang 

tidak diperuntukkan semestinya kepada seorang yang 

memimpin atau bekerja, dalam segala jabatan, kepada 

badan sektor swasta, kepada dirinya atau orang 

disekitarnya, agar ia, dengan melanggar tugasnya, 

bertinak atau tidak bertindak. 
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b) Permintaan maupun penerimaan secara langsung 

ataupun tidak langsung manfaat yang tidak selayaknya 

oleh orang yang memimpin atau bekerja, pada jabatan 

apa saja, dalam perusahaan sektor swasta, kepada dirinya 

atau kepada orang sekitar, agar dapat melanggar tugas 

serta bertindak atau tidak sama sekali. 

Ada beberapa unsur harus terpenuhi bila suatu 

perbuatan bisa dikategorikan dalam kegiatan tindak 

pidana koruosi berupa penyuapan, yakni: 

(1) Perbuatan dilakukan dengan sengaja. 

(2) Perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk kegiatan 

ekonomi, keuangan serta perdagangan 

(3) Perbuatan yang dilakukan berupa janji, penawaran 

atau pemberian barang. 

(4) Sesuatu yang diberikan tersebut memberikan manfaat  

yang belum sesuai pada tempatnya. 

(5) Orang yang melakukan adalah orang yang memimpin 

atau bekerja pada perusahaan sektor swasta. 

(6)  Memberikan sesuatu hal pada dirinya ataupun orang 

disekitarnya. 

(Skripsi A. Khaerudin Hidayah) 

5. Gratifikasi 

a. Pengertian Gratifikasi 

 Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda yakni “gratificatie” yang 

akhirnya diangkat oleh bahasa Inggris “gratification”, yang artinya hadiah. 

Ungkapan ini muncul di negara Anglo Saxon dan Eropa kontinental. 

Munculnya gratifikasi karena adanya kesulitan dalam membuktikan adanya 
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praktik suap (bribery) dan gratification lebih sering dikenal dengan istilah 

gift (hadiah). Ada dua istilah yang dipakai dalam Black’s law dictionary, 

yakni gratification dan gratuity. Gratification adalah suatu gratuity, yang 

artinya adalah suatu balas jasa (a recompense) atau hadiah (reward) 

dikarenakan adanya suatu pelayanan atau keuntungan (benefit), yang 

diberikan secara cuma-cuma atau sukarela, tanpa adanya bujukan atau janji. 

Sedangkan gratuity dapat diartikan sebagai: sesuatu yang diperoleh atau 

diterima tanpa adanya bargain tertentu atau bujukan; sesuatu yang diberikan 

dengan tanpa biaya (gratis) atau tanpa perlu dibalas; berupa hadiah (gift); 

suatu yang “voluntary given in return for a favor or especially a service” 

dengan demikian mencakup hadiah (a bounty), tip, suap (bribe). 

 Gratifikasi dibagi menjadi dua, yakni gratifikasi negatif dan 

gratifikasi positif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah tanpa pamrih 

atau tanpa mengharapkan sesuatu kepada si penerima, sedangkan gratifikasi 

negatif adalah pemberian hadiah dengan maksud tertentu (keuntungan atau 

bantuan). Pasal 12B (1) UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan apa itu 

gratifikasi dalam cakupan luas, yaitu mencakup pemberian uang, barang, 

diskon, komisi, tiket wisata, pengobatan dan fasilitas yang diimingkan oleh 

si pemberi. Gratifikasi tesebut bisa yang diterima di dalam negeri ataupun 

luar negeri dengan cara melakukan menggunakan elektronik atau tanpa 

sarana elektronik. Pemberian tersebut bisa dikatakan gratifikasi jika 

diberikan dan diterima oleh penyelenggara Negara dan pemeberian yang 

dilakukan bersangkutan dengan jabatan pegawai yang bersangkutan guna 

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

 Gratifikasi mempunyai istilah yang mirip dengan suap (bribery) dan 

pemberian. Gratification dan gift secara terlintas mempunyai pengertian 

yang sama, tetapi antar keduanya memiliki perbedaan, yakni secara 

konstekstual gift ialah perpindahan suatu barang atau uang dari seseorang 

(pemberi) kepada orang lain (penerima) tanpa pamrih atau menharapkan 

imbalan dari si penerima, sedangkan gratification adalah upah atau imbalan 
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dari perorangan kepada seseorang (orang lain) tanpa diiming-imingi atau 

diperjanjikan terlebih dahulu, dari pelayanan atau keuntungan yang 

diperoleh oleh si pemberi. 

 Gratifikasi ialah bentuk khusus dari nama gift (hadiah), yang 

membuat adanya perbedaan antara gratifikasi dan pemberian yakni dari 

asal-usul latar belakangnya. Perpindahan sebuah barang pemberian (barang 

atau hadiah uang) dari perorangan kepada seseorang (orang lain) yang 

terjadi dalam sebuah gift pemberian tidak dilandasi dari latar belakang suatu 

hal tertentu, akan tetapi perpindahan barang atau hadiah dari si pemberi 

kepada penerima yang terjadi dalam gratifikasi dilatar belakangi oleh 

maksud tertentu yakni keuntungan yang diperoleh oleh pemberi, walaupun 

imbalan atau upah yang diberikan dalam gratifikasi adalah bukan yang 

diperjanjikan atau diisyaratkan terlebih dahulu. (Santoso, 2013) 

6. Framing 

a. Pengertian Framing 

Framing merupakan sebuah pembingkaian atau kontruktivitas 

dari media dalam mengemas sebuah berita. dengan tata cara dan teknik 

yang ditunjukkan oleh sebuah media. apakah dalam sebuah pemberitaan 

ada bagian yang disamarkan atau dihilangkan. Sehingga analisis seperti 

ini mampu menggeser paradigma pada penelitian analisis penelitian 

kuantitatif. Analisis framing secara ringkas menunjukkan gambaran 

untuk mengetahui sebuah realitas dari berbagai macam sudut (seperti 

tokoh, kelompok, ras dan lain-lain) yang dikemas dan mempunyai 

maksud dari media itu sendiri. pembingkaian yang dilakukan oleh media 

tentu saja menggunakan sebuah proses kontruksi. Pada dasarnya realitas 

sosial diartikan dengan kontruksi yang memiliki makna tertentu. 

Peristiwa dilandaskan dengan maksud tertentu. Hasilnya, pemberitaan 

dengan sudut pandang tertentu. Semua elemen tentu saja bukan sekedar 
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bagian dari teknis jurnalistik, melainkan bagaimana sebuah peristiwa 

dikemas dan ditampilkan secara menyeluruh. 

b. Kontruksionis 

Kontruksionis memiliki penilaian dari setiap sudut pandang 

media, wartawan, dan berita dilihat. Realitas atau fakta merupakan hasil 

dari kontruksionis. Realitas informasi yang disampaikan biasanya 

merupakan hasil sibjektifitas seorang wartawan. Subjektifitas terjadi 

karena faktor sudut pandang dari wartawan. Pada dasarnya informasi 

tidak menggunakan sifat objektif, karena dilapangan, realitas informasi 

terjadi karena dari pandangan tertentu. Realitas dalam informasi bisa 

berbeda-beda, itu tergantung dari pemahaman dan konsep setiap 

pandangan wartawan yang beragam. Pada konsep “positivis” 

dibayangkan ada bentuk realitas yang mempunyai sifat “eksternal” dan 

sudah ada sebelum adanya peliputan dari wartawan. Jadi, objektifitas 

juga diperlukan oleh wartawan dalam kesempatan meliput berita 

dilapangan. Maka, pemahaman ini tidak sesuai dengan sudut pandang 

kontruksionis. Fakta dan realitas yang terjadi bukan sekedar ambil, ada, 

dan menjadi bahan peliputan dalam sebuah berita. Pada dasarnya fakta 

dan realitas harus dikontruksi. Sehingga manusia dapat membentuk 

dunia berdasarkan keinginan mereka sendiri. Pada kutipan terkenal 

Carey, ia mengemukakan realitas bukan tentang apa yang terberi, 

seolah-olah ada, realitas sebaliknya diproduksi.  Dalam pertanyaan 

utama pada kontruksionis ialah, fakta yang berdasarkan kenyataan 

bukan paa sesuatu yang terberi, melainkan pikiran dalam benak kita, 

yang melihat fakta yang terjadi. (Eriyanto, 2002) 

c. Efek  framing 

Media Massa merupakan media diskusi publik berkaitan dengan 

suatu persoalan atau masalah yang melibatkan beberapa komponen 

seperti wartawan, sumber berita, dan khalayak. Ketiga hal tersebut 
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mempunyai peran sosial dalam menentukan sebuah kontruksi berita. 

Pendekatan menggunakan analisis framing memberikan pandangan 

wacana berita serupa dengan arena perang simbolik antara pihak-pihak 

yang mempunyai kepentingan dengan pokok permasalahan wacana. 

Pada intinya setiap pihak yang mempunyai kepentingan bisa 

menyajikan sudut pandang dalam memberikan pemaknaan yang 

berkaitan dengan persoalan sehingga dapat diterima oleh khalayak. 

Media massa digunakan sebagai forum oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan kepentingan, latar belakang, dan dari perspektif 

yang berbeda. Setiap pihak juga mempunyai basis penafsiran sendiri 

dengan mengklaim argumentasi masing-masing yang bersinggungan 

dengan persoalan yang sedang diberitakan. Setiap pihak tentunya 

menggunakan bahasa-bahasa sendiri (simbolik & retorika) dengan 

makna konotasi tertentu. 

d. Framing Robert N. Entman 

Menurut Robert N. Entman, framing terbagi menjadi dua 

dimensi besar: yakni seleksi isu dan penekanan (penonjolan) aspek-

aspek tertentu dari realitas (isu). Penonjolan ialah proses pembentukan 

sebuah informasi yang ditujukan agar informasi tersebut lebih 

bermakna, menarik, berarti, dan dapat diinga oleh semua orang. Realitas 

yang dimuat akan ditampilkan secara menonjol terkait aspek-aspek 

tertentu sehingga memiliki arti lebih besar untuk diperhatikan oleh 

khalayak, serta menimbulkan pengaruh dalam upaya memahami sebuah 

realitas. Framing dibuat oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan 

menghiraukan isu yang tidak sesuai dengan konteks media; dan 

memberikan penekanan terhadap aspek dari isu tersebut dengan cara 

menggunakan macam-macam strategi wacana yang mempunyai 

penempatan sangat mencolok (meletakkan headline pada bagian depan 

berita atau diletakkan pada bagian belakang berita), pengulangan, 
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pemakaian simbol atau label ketika sedang mendeskripsikan seseorang 

atau peristiwa. 

Dalam konsep yang digunakan Robert N. Entman, framing pada 

dasarnya merujuk terkait pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan 

rekomendasi dalam sebuah wacana yang digunakan menekankan 

kerangka berpikir tertentu pada peristiwa yang akan dijadikan wacana. 

Konsepsi teori framing milik Robert N. Entman memiliki empat dimensi 

yang digunakan dalam perangkat framing, yakni: 

1) Pendefisian masalah (Define problems) merupakan salah 

satu elemen mendasar yang dapat kita jumpai pada framing. 

Elemen ini adalah master frame (bingkai yang paling 

utama). Elemen ini menekankan bagaimana sebuah 

peristiwa atau persoalan bisa dipahami oleh wartawan. 

Disaat ada persoalan atau peristiwa, bagaimana persoalan 

atau peristiwa tersebut mampu dipahami. Peristiwa yang 

sama dapat dimaknai secara berbeda. Dan bingkai yang 

berbeda ini akan menimbulkan realitas dengan bentuk yang 

berbeda. 

2) Memperkirakan penyebab masalah (Diagnose Causes) 

merupakan elemen framing digunakan untuk membingkai 

siapa aktor yang berperan pada saat peristiwa terjadi.  

Penyebab bisa diartikan apa (what), akan tetapi juga bisa 

berarti siapa (who). Bagaimana suatu peristiwa dipahami, 

dengan menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai 

sumber masalah. Oleh karena itu, masalah yang dipahami 

dan dimaknai secara berbeda akan menimbulkan 

pemahaman yang berbeda pula. 

3) Membuat pilihan moral (Make moral judgement) ialah salah 

satu framing yang digunakan untuk memberi argumentasi 
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untuk pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Saat 

masalah telah didefinisikan, penyebab dari masalah sudah 

ditentukan, tentu saja dibutuhkan argumentasi yang kuat 

untuk mendukung gagasan tersebut. gagasan yang dikutip 

mempunyai hubungan dengan sesuatu yang dekat dan sudah 

dikenal oleh khalayak. 

4) Menekankan penyelesaian (Treatment recommendation). 

Komponen elemen ini digunakan untuk memberikan nilai 

sesuai dengan kehendak dari wartawan. Jalan apa yang 

dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian tersebut 

pasti sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat 

dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. 

(Eriyanto, 2002) 

   B. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan penelitian yang diteliti oleh penulis, ada 

beberapa skripsi yang membahas framing media online di Indonesia, 

diantaranya: 

1) Donix Kurniawan Affinanto, Program studi Komunikasi 

Penyiaran Islam IAIN Surakarta, 2017 dengan judul 

penelitian “Pembingkaian Berita Kasus Suap Patrialis 

Akbar di Harian Kompas (Analisis Framing Robert N. 

Entman Harian Kompas Edisi Januari-Februari 2017)” 

Hasil dari penelitian tersebut penulis menggunakan model 

analisis framing Robert N. Entman, dan membahas 

bagaimana perkembangan berita yang dibawakan oleh surat 

kabar Harian Kompas. Peneliti mengemukakan Mahkamah 

Konstitusi Patrialis Akbar yang tersandung kasus hukum 

mengenai uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Peternakan dan Kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi. 
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Penulis juga menjelaskan terkait kasus-kasus suap maupun 

korupsi yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut. Berita 

tentang tertangkapnya Patrialis Akbar dikemukakan dengan 

bersandingnya rasa kekecewaan masyarakat terhadap hakim 

konstitusi. 

Penelitian tersebut menggunakan Harian Kompas (surat 

kabar) sebagai subjek penelitiannya, sedangkan penulis 

menggunakan media Suara.com (online) sebgai subjek yang 

diteliti. Pada penelitian ini disebutkan bahwa Harian 

Kompas mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

mengusut kasus korupsi tersebut. 

2) Andi Sitti Maryandi, Jurusan Jurnalistik Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2016 dengan judul penelitian 

“Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin 

Limpo di Harian Tribun Timur Makassar” 

Hasil dari penelitian tersebut penulis menggunakan analisis 

framing model Robert N. Entman, dan membahas 

pemberitaan kasus korupsi Dewie Yasin Limpo yang 

diberitakan oleh Harian Tribun Timur Makassar. Peneliti 

menjelaskan bahwasanya Harian Tribun Timur Makassar 

menonjolkan fakta-fakta adanya penangkapan dan kronologi 

penangkapan sampai proses pemeriksaan kasus serta 

keterlibatan orang-orang disekitar Dewie Yasin Limpo. 

Peneliti menggunakan Harian Tribun Timur Makassar 

sebagai subjek penelitian. Sedangkan penulis menggunakan 

media Suara.com (online) untuk penelitiaannya. Penelitian 

ini dan penelitian sebelumnya terdapat banyak perbedaan, 

diantaranya peneliti mengangkat kasus suap di Direktorat 

Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Angin Prayitno Aji, 
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sedangkan pada penelitian sebelumnya mengangkat kasus 

korupsi tokoh politik Dewie Yasin Limpo. 

3) Fatimah Choirinnisa, Konsentrasi Jurnalistik Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017 dengan judul penelitian 

“Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Proyek 

E-KTP Di Surat Kabar Harian KOMPAS” 

Hasil dari penelitian tersebut penulis menggunakan model 

analisis framing Robert N. Entman, dimana ada kesamaan 

dengan peneliti menggunakan framing model Robert N. 

Entman. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan 

Harian Kompas sebagai subjek penelitian, sedangkan 

peneliti menggunakan media online Suara.com. Pada 

penelitiannya, penulis menemukan aspek penonjolan yang 

dilakukan oleh Harian Kompas, yakni pemberitaan yang 

menekankan satu lembaga, yaitu lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat. Padahal, dibalik kasus korupsi E-KTP 

tersebut tidak hanya dari lembaga DPR yang tersandung 

kasus. Melainkan ada keterlibatan yang berasal dari 

Kemendagri, BUMN dan pengusaha swasta. 

Penulis juga menjelaskan bahwasanya Harian Kompas 

tidak jarang menulis nama Setya Novanto dalam berita yang 

menjabat sebagai ketua DPR waktu itu. Proses kontruksi 

yang dilakukan oleh Harian Kompas membentuk citra DPR 

sebagai lembaga yang semakin buruk. 

4) Intan Leliana, Herry, Panji Suratriadi, Edward Enrieco, jurusan 

Ilmu Komunikasi jenjang Masgister Pasca Sarjana Universitas 

Sahid Jakarta, 2021 dengan judul penelitian “Analisis Framing 

Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi 
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Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBC 

Indonesia.com” 

Hasil dari penelitian tersebut penulis menggunakan model 

analisis framing Robert N. Entman, pada penelitian ini penulis 

menjelaskan bahwasanya media berperan sebagai anjing penjaga 

“watch dog”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media 

memberikan ruang informasi dan klarifikasi bagi Pemerintah 

dan lembaga KPK guna melakukan penertiban dan 

penanggulangan korupsi dana bansos covid-19. 

Peneliti menggunakan media Kompas.com dan 

BBCIndonesia.com dalam memberikan kontruksivitas pada 

pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial 

Juliari Batubara. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya 

mempunyai kesamaan yakni menggunakan framing model 

Robert N. Entman dan mengenai pemberitaan kasus 

korupsi/suap yang merugikan Negara. Disisi lain media yang 

digunakan oleh penelitian sebelumnya menggunakan media 

Tempo.co dan Detik.com. 

5) Eka Liana Putri, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022 dengan 

judul penelitian “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Suap 

Ditjen Pajak Pada Media Online Tempo.Co dan 

Suara.Com” 

Hasil dari penelitian tersebut penulis menggunakan model 

analisis framing Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki, dan 

bagaimana kedua media tersebut membahas kasus suap yang 

terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 

Penulis juga menemukan data bahwa Tempo.co memuat berita 

dengan adanya penonjolan fakta yang terdapat unsur why dan 



43 
 

 
 

how. Namun pada media Suara.com berita yang disajikan tidak 

memperhatikan unsur-unsur dalam berita. penggunaan kata atau 

diksi yang digunakan dalam headline dan lead menggunakan 

kata yang tidak baku, seperti “telisik”. 

Pada penelitian ini penulis serta peneliti memiliki perbedaan, 

yakni pada teori framing yang digunakan, penulis menggunakan 

framing model Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki, 

sedangkan peneliti menggunakan framing model Robert N. 

Entman. Akan tetapi kasus yang dibahas juga sama, dari penulis 

dan peneliti menggunakan media Tempo.co, sedangkan untuk 

media kedua penulis menggunakan Suara.com dan peneliti 

menggunakan Detik.com. 

6) Erna Yusniar, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas ARS 

Bandung, 2020 dengan judul penelitian “Analisis Framing 

Pemberitaan Menkumham Yasonna Laoly Tentang 

Kebijakan Pembebasan Narapidana Ditengah Wabah 

Covid-19 (Media Online detik.com dan kompas.com)” 

Hasil dari penelitian tersebut penulis menggunakan model 

analisis framing Robert N. Entman, dimana ada kesamaan 

dengan peneliti yakni menggunakan framing model Robert N 

Entman. Subjek yang digunakan penulis ialah media Detik.com 

dam Kompas.com, sedangkan peneliti menggunakan Tempo.co 

dan juga menggunakan Detik.com sebagai subjeknya.  

Penulis menjelaskan Detik.com menyampaikan berita terkait 

pemmbebasan napi saat wabah covid-19 terkesan ringan dalam 

judul dan lebih menonjolkan bagaimana tanggapan Yasonna 

Laoly mengenai komentar masyarakat yang tidak sepakat 

dengan usulan pembebasan napi tersebut. Sedangkan 

Kompas.com memberikan penjelasan lebih menekan dan kritis 
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ketimbang Detik.com. Kompas.com  berfokus pada ketidak 

setujuan usulan Menkumham Yasonna Laoly atas pembebasan 

napi pada saat wabah covid-19.  

   C. Kerangka Berpikir 

 

Input     Proses    Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

           

 Keterangan: 

Kasus suap yang menyangkut mantan Direktur Ekstensifiksi dan 

penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji  merupakan topik 

menarik untuk dibahas media online. Pasalnya Angin Prayitno Aji 

menerima suap dari tiga perusahaan seperti PT. Jhonlin Baratama, PT. 

Gunung Madu Plantantions, dan PT. Bank Panin Indonesia. suap yang 

diberikan oleh tiga perusahaan digunakan untuk meringankan wajib pajak 

dengan membayar pajak sesuai dengan keinginan tiga perusahaan tersebut. 

Selain itu, uang suap yang diterima Angin Prayitno Aji beredar kabar, 

Berita Kasus Suap di 

Direktorat Jenderal 

Pajak Pada Media 

Online Tempo.co 

dan Detik.com 

Analisis framing 

Robert N. Entman 

Pembingkaian 

Berita pada media 

Tempo.co dan 

Detik.com 

1. Define Problem 

2. Diagnose Causes 

3. Make Moral Judgement 

4. Treatment Recommendation 
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bahwa uang tersebut sudah dialihkan menjadi aset di daerah dekat Candi 

Borobudur kota Magelang, Jawa Tengah. 

Pada saat media membingkai berita, tentu saja setiap media 

memiliki sebuah kebijakan sendiri dalam menyampaikan sebuah informasi. 

Tentang bagaimana sebuah topik pantas disebar dan dipublikasikan kepada 

khalayak luas. Seperti yang kita tahu, bahwa media mempunyai kekuatan 

dalam merubah sudut pandang opini masyarakat melalui berita yang 

disajikan setiap waktu, dan kekuatan tersebut tidak luput dari kebijakan 

redaksional dari setiap media. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori framing model 

Robert N. Entman yang memiliki perangkat seperti (Diagnose Causes, 

Define Problems, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation) 

guna menganalisis berita yang dipublikasikan oleh media online Tempo.co 

dan Detik.com. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

     A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif teks dengan 

menggunakan metode analisis framing, model ini digunakan untuk 

menyajikan data bagaimana kebijakan redaksi media dan bagaimana cara 

media dalam membingkai sebuah informasi yang akan dipublikasikan. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memakai latar 

alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan melibatkan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode 

yang digunakan menggunakan pengumpulan data, pemanfaatan dokumen 

dan pengamatan. (Moleong, 2007) 

        B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tahap pengumpulan data dengan 

analisis framing Robert N. Entman di media online Tempo.co dan 

Detik.com dengan mengikuti perkembangan berita yang sudah 

dipublikasikan ke dalam media. 

        C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini ialah pembingkaian berita pada media 

online Tempo.co dan Detik.com Sedangkan objek penelitian sendiri 

mengambil dari berita-berita online kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak 

Kementrian Keuangan yang dilakukan oleh mantan Direktur Ekstensifiksi 

dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji. 

Teknik pengambilan data sampel ini berdasarkan dari pertimbangan 

tertentu, contohnya dari keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Sehingga 

sampel yang dikumpulkan tidak terlalu banyak dan besar. Penentuan sampel 

dilakukan peneliti dengan cara purposive sampling. Hal ini dilakukan bukan 
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digunakan untuk mengambil sampel berdasarkan banyaknya, melainkan 

didasarkan atas adanya maksud, tujuan dan perbedaan dalam mengemas 

berita. Disini peneliti mengambil sampel berita dari media online Tempo.co 

dan Detik.com masing-masing berjumlah 4 berita dengan total berita 

Tempo.co dan Detik.com menjadi 8 berita, yakni: 

Tabel 2. Daftar Berita 

Detik.com 

No. Tanggal/Bulan/Tahun Judul Berita Waktu Keterangan 

1. 06 Maret 2021 Murka Sri Mulyani ke 

Pegawai Pajak yang Diduga 

Terima Suap 

11.45 

WIB 

Terpopuler 

Sepekan 

2. 23 Oktober 2021 Mengenal Haji Isam, Crazy 

Rich Kalsel yang Pabriknya 

Diresmikan Jokowi 

14.00 

WIB 

Terpopuler 

Sepekan 

3. 12 November 2021 Bombastis Harta Pegawai 

Pajak yang Diciduk KPK, 

Tembus Rp 6 M 

06.30 

WIB 

Komentar 

Terbanyak 

(72 Komentar) 

4. 13 November 2021 Gokil! Pegawai Pajak yang 

Ditangkap KPK Ternyata 

Miliarder 

15.15 

WIB 

Terpopuler 

Sepekan 

 

Total berita Detik.com keseluruhan 153 berita dengan kata kunci “Angin Prayitno 

Aji”. (diambil 13 Maret 2022). 
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Tempo.co 

No. Tanggal/Bulan/Tahun Judul Berita Waktu Keterangan 

1. 18 januari 2022 Bacakan Pleidoi, Angin 

Prayitno Aji Merasa 

DiFitnah di Kasus Suap 

Pajak 

22.58 Tayang larut 

malam di media 

Tempo.co 

2. 4 Februari 2022 Angin Prayitno Aji Divonis 

Hari ini, KPK Optimistis 

Dinyatakan Bersalah 

11.37 

WIB 

Keyakinan KPK 

Angin Prayitno 

Aji bersalah 

3. 9 November 2021 Kasus Suap Pajak, Angin 

Prayitno Aji Minta Pindah 

Tahanan Polres Jakpus 

16.34 

WIB 

Berita 

permohonan 

Angin pindah 

Tahanan 

4. 4 Februari 2022 Breaking News: Hakim 

Vonis Angin Prayitno Aji 9 

Tahun Penjara 

15.59 

WIB 

Breaking News 

Tempo.co 

 

 Total berita Tempo.co keseluruhan 99 berita dengan kata kunci “Angin Prayitno 

Aji”. (diambil 13 Maret 2022). 

D. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang bersumber langsung dari hasil 

data asli. Pada penelitian ini data primer bersumber dari pemberitaan kasus 

suap pada media online Tempo.co dan Detik.com. 

b. Data Sekunder 



49 
 

 
 

Data sekunder merupakan data pendukung tambahan yang diperoleh 

dengan tidak langsung. Data sekunder bisa disajikan dalam bentuk 

dokumen, arsip, maupun laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sedang dibahas oleh peneliti, dan bisa didapatkan dari berbagai sumber. 

E. Pengumpulan Data Teknik  

1. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni mencari data-data yang bersumber pada arsip 

dari buku, berita online maupun jejak digital lainnya yang mendukung 

kelengkapan dari penelitian ini. Dokumentasi yang dilakukan ialah dengan 

cara mengumpulkan berita tentang kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak 

pada media online Tempo.co dan Detik.com. 

2. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka dilakukan guna mempelajari dan membedah buku, 

artikel ilmiah baik dari cetak maupun internet yang mempunyai kaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Kajian pustaka berguna untuk 

mendukung argumen atau asumsi yang menjadi landasan teori tenfang 

permasalahan yang dibahas oleh peneliti. 

  F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis framing 

model Robert N. Entman. Model analisis framing Robert N. Entman 

memakai empat komponen perangkat framing yang mengarah pada 

pendefinisian, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam sebuah wacana 

yang bertujuan untuk memberikan penekanan pada kerangka berpikir 

tertentu terhadap peristiwa yang telah direncanakan pada pemilihan diksi 

dan penyampaian berita di Suara.com. Komponen perangkat framing 

tersebut yakni: 

1. Identifikasi Masalah (problem identification), yaitu peristiwa dilihat 

sebagai apa dan menggunakan nilai positif atau negatif apa. 
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2. Identifikasi penyebab masalah (causal interpretation), yaitu siapa 

yang dianggap menjadi penyebab masalah. 

3. Evaluasi moral (moral evaluation), yaitu penilaian atas penyebab 

masalah. 

4. Saran penanggulangan masalah (treatment recommendation), yaitu 

menawarkan bagaimana cara dalam menangani masalah dan kadang 

pula memprediksi hasilnya. (Sobur, 2012) (hal.172) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Media Tempo.co 

a. Sejarah Media Tempo.co  

Asal mula berdirinya majalah Tempo berawal dari perundingan 

yang dilakukan oleh enam orang wartawan, yakni Goenawan Mohamad, 

Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan 

Christianto Wibisono, berunding dengan Ciputra selaku pendiri 

Yayasan Jaya Raya, didampingi oleh Eric Samola yang menjabat 

sebagai sekretaris. Rapat diadakan di kantor Ciputrar, sekitar kawasan 

proyek senen. Perundingan yang dilaksanakan menghasilkan 

kesepakatan bahwa Majalah Tempo dibentuk dan dimodali oleh 

Yayasan Jaya Raya. 

Pemberian nama Tempo mempunyai makna dan arti bagi 

pendirinya. Pertama, nama Tempo bisa dikatakan singkat dan mudah 

diucapkan oleh lisan semua orang. Kedua, termasuk nama yang netral, 

tidak mengejutkan dan merangsang. Ketiga, Nama Tempo bukan sebuah 

simbol ataipun golongan. 

Pada Februari 1971, Tempo menerbitkan edisi perkenalan majalah 

Tempo tanpa tanggal dan cover berjudul “Tragedi Minarni dan Kongres 

PBSI”. Lalu, pada 6 Maret 1971 edisi perdananya terbit dengan depan 

cover bertulis “Film Indonesia: Selamat Datang, Sex”. Dalam masthead 

terbitan awal tertera Yayasan Jaya Raya, Jaya Press sebagai penerbit. 

Pada edisi awal majalah Tempo membawakan artikel seni, gaya 

hidup dan perilaku yang sampai pada taraf tertentu, sehingga 

memberikan rasa segar dan baru. Meskipun sudah memiliki pasar, 

dalam riwayat perjalanannya, majalah Tempo menemui sejumlah 

tantangan yang sudah dilaluinya. (Tempo, 2019) 
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Pada 1982, Tempo menghadapi sebuah masalah, yakni majalah 

Tempo dibredel karena dianggap terlalu memberi kritikan tajam pada 

masa orde baru dan politik pengikutnya, partai Golkar. Tempo dibredel 

oleh Pemerintah karena berkaitan dengan pemilu 1982. Lalu pada 21 

Juni 1994, majalah Tempo dibredel untuk kedua kalinya. Majalah 

Tempo dibredel oleh Pemerintah lewat Menteri Penerangan Harmoko. 

Karena pada saat itu Majalah Tempo dinilai terlalu keras mengkritik 

pembelian kapal bekas Jerman Timur yang dibeli oleh Habibie dan 

Soeharto. (Tempo, 2019) 

Setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, mereka yang pernah 

bekerja bersama majalah Tempo sudah tercerai-berai akibat 

pembredelan majalah Tempo yang dilakukan oleh Pemerintah pada 

masa Orde Baru dan telah melakukan diskusi ulang untuk memberikan 

keputusan apakah perlu atau tidak majalah Tempo terbit kembali. Dan 

disepakati bahwasanya majalah Tempo harus terbit kembali. Pada 6 

Oktober 1998, Majalah Tempo pun muncul kembali dibawah naungan 

PT Arsa Raya Perdana. 

Tempo merupakan media yang sangat kritis dan tidak memandang 

bulu siapa saja.pemberian kritik ini bukan karena Tempo ingin eksis, 

melainkan keberanian media dalam menyampaikan aspirasi ataupun 

suara terhadap suatu nomena maupun fenomena yang terjadi. Bisa 

dikategorikan asas jurnalisme Tempo bukan merupakan asas yang 

memihak suatu golongan. Disisi lain, Tempo memiliki prinsip, 

bahwasanya kebajikan dan juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli 

satu pihak. Keyakinan Tempo kepada tugas pers bukanlah menimbulkan 

atau menyebarluaskan sebuah prasangka, justru menghilangkan, bukan 

juga menimbulkan kebencian, melainkan memberikan komunikasi dan 

saling mengerti. 

Nilai budaya Tempo adalah Terpercaya, Merdeka, dan Profesional. 

Arti dari Terpercaya sebagai nilai kejujuran, integritas dan konsistensi. 
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Merdeka yakni memberikan ruang untuk kebebasan, berpikir, dan 

berekspresi. Sedangkan profesional adalah sebuah kompetensi yang 

tinggi di bidangnya. (Tempo, 2019) 

b. Visi dan Misi Tempo 

Visi 

 Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik 

untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang 

menghargai kecerdasan dan perbedaan. 

Misi 

a) Menghasilkan produk multimedia yang independen (tidak 

terikat) dan bebas dari segala tekanan dengan cara 

menampung dan menyalurkan secara adil suara yang 

berbeda-beda. 

b) Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan 

berpegang pada kode etik. 

c) Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta 

mencerminkan keragaman Indonesia. 

d) Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai 

tambah kepada semua pemangku kepentingan. 

e) Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, 

intelektual, dan dunia bisnis melalui pengikatan ide-ide baru, 

bahasa, dan tampilan visual yang baik. 

f) Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan 

pendukungnya. 

(source: Tempo.co: Sejarah Tempo) 
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2. Profil Media Detik.com 

a. Sejarah Media Detik.com 

Portal media Detik.com merupakan produk media yang dibuat oleh 

PT Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom). PT Agrakom didirikkan 

oleh empat orang, yakni: Budiono Darsono, Abdul Rahman, Didi 

Nugrahadi, Yayan Sopyan pada Oktober 1995 (disahkan Januari 1996), 

dan produk yang dihasilkan berupa pembuatan web (web services). 

Perusahaan tersebut cepat maju karena mempunyai klien-klien besar, 

seperti PT Astra Internasional, Kompas Gramedia, PT Timah, United 

Tractor, BCA, Infomedia, Bank Mandiri, dan lain-lain. 

Karena perkembangan yang sangat maju dalam memberikan 

pelayanan pembuatan web dan juga services management, hosting, dan 

lain-lain, maka hasil yang dimiliki perusahaan tersebut lumayan 

menguntungkan. Dari keempat nama tersebut, tiga diantaranya adala 

seorang wartawan. Yaitu Budiono Darsono, Abdul Rahman, dan Yayan 

Sopyan. Sedangkan Didi adalah seorang profesional dari bank Exim. 

Budiono Darsono merupakan wartawan berpengalaman di Surabaya 

post, Tempo, Berita Buana, SWA-sembada, majalah prospek, tabloid 

Detik, dan SCTV. Sedangkan Abdul Rahman mengawalinya dari 

majalah Tempo, SWA-sembada, Berita Buana dan Prospek. Sedangkan 

Yayan seorang wartawan di tabloid Detik dan sewaktu menjadi 

mahasiswa mengelola pers kampus Balaiurng, kampus Bulaksumur 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Keempat orang tersebut 

merupakan pendiri PT Agrakom. Akan tetapi, 2 dua orang Yayan 

Sopyan dan Didi Nugrahadi mengundurkan diri pada 2002 silam. Dan 

masuklah Calvin Lukmantara yang merupakan seorang pebisnis 

internet.  

Server Detik.com sebenarnya sudap siap diakses pada 30 Mei 

1998, namun mulai online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Pada 

9 Juli tersebut disepakati menjadi hari lahir Detik.com yang didirikan 
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oleh Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi 

Nugrahadi. Awal mula peliputan Detik.com berfokus pada berita 

politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Baru ketika situasi politik 

mereda dan ekonomi membaik, Detik.com memutuskan untuk 

menyematkan berita hiburan dan olahraga. 

Dari situlah kemudian tercetus keinginan untuk membangun 

Detik.com yang updatenya tidak lagi menggunakan karakteristik media 

cetak yang harian, mingguan, hingga bulanan. Yang dijual Detik.com 

adalah breaking news. Dengan tumpuan vivid description macam 

Detik.com melesat sebagai situs informasi digital paling populer di 

kalangan users Internet. 

Detik.com merupakan sebuah portal web yang mengemas berita 

secara daring atau online. Detik.com juga termasuk salah satu situs 

berita online terpopuler di Indonesia. Pendapatan Detik.com bergantung 

pada iklan. Walaupun bergantung pada iklan, Detik.com adalah salah 

satu portal berita daring terdepan dalam membawakan berita-berita baru 

(breaking news). 

Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi Detik.com (PT 

Agranet Multicitra Siberkom/Agrakom). Mulai saat itu secara resmi 

Detik.com dibawah naungan Trans Corp. Chairul Tanjung, pemilik CT 

Corp membeli Detik.com secara total (100%) dengan nilai US$ 60 juta 

setara Rp. 521 – Rp. 540 miliar. Sebelum diakuisisi CT Corp, saham 

Detik.com dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan Mitsui & Co. 

Agranet memiliki 59% saham di Detik.com, dan sisanya dimiliki oleh 

Tiger 39%, dan Mitsui 2%. 

Kisal awal media Detik ini menjadikan internet sebagai basis 

pemberitaan, berawal dari kisah pahit yang dialaminya. Ketika pada 

masa Orde Baru, media Detik.com muncul sebagai majalah mingguan 

yang mengupas masalah politik sebagai pokok pembahasan. Akan 
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tetapi, kekuatan Orde Baru yang sangat ketat mengawasi pemberitaan di 

media massa, memaksa majalah tersebut harus menyudahi kiprahnya 

untuk teribit dalam format majalah. Karena ini Detik dianggap 

memberikan kritikan keras dalam pemberitaan yang menyinggung 

penguasa pemerintahan masa itu. Sehingga, dalam putusan Menteri 

Penerangan kala itu, majalah Detik dan Tempo beserta forum harus 

dicabut surat ijin usaha penerbitan yang merupakan surat ijin usaha 

media massa. (BAB III) (BAB IV) 

b. Visi dan Misi Detik.com 

Visi 

 Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan 

konten dan layanan digital, melalui internet maupun mobile/seluler. 

 Misi 

a) Memiliki komitmen tinggi dalam 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

b) Memberikan kesejahteraan kepada karyawan 

dan menjadi tempat yang baik untuk berkarir. 

c) Memberikan hasil optimal yang 

berkesinambungan bagi pemegang saham. 

c. Nilai-Nilai Perusahaan 

a) Cepat dan Akurat. 

b) Kreatif dan Inovatif. 

c) Integritas. 

d) Kerja Sama. 

e) Independen. 



57 
 

 
 

3. Temuan dan Sajian Data 

a. Temuan Data 

Pemberitaan mengenai kasus suap mantan Direktur Ekstensifiksi 

dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji sedang 

diperbincangan awak media yang mengakibatkan Lembaga Direktorat 

Jenderal Pajak kembali diberitakan terkait kasus suap serta 

penyalahgunaan wewenang pejabat pajak. Karena pada dasarnya 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai  pemasukkan Negara namun 

jabatannya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Kasus suap yang menjerat mantan Direktur Ekstensifikasi Angin 

Prayitno Aji menarik untuk dibahas. Terlebih pada pemberitaan 

Tempo.co dan Detik.com mengenai tertangkapnya Angin Prayitno Aji 

yang tersandung suap dengan beberapa perusahaan swasta. Dimana 

nama Direktorat Jenderal Pajak harus kembali dikaitkan dengan kasus 

suap dan kasus ini sudah 13 kali dialami oleh pejabat Direktorat Jenderal 

Pajak Kementrian Keuangan. 

Dua media Tempo.co dan Detik.com memiliki sudut pandang 

tersendiri dalam memberitakan kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak 

Kementrian Keuangan. Tempo.co selain memberitakan kasus suap yang 

ditimpa Angin Prayitno Aji, ternyata jurnalis investigasi naungan 

Tempo menerima penganiayaan yang dilakukan pengawal Angin 

Prayitno Aji ketika Nurhadi ingin mengkonfirmasi perihal kasus suap 

yang menyandung mantan Direktur Ekstensifikasi tersebut. Berbeda 

dengan Detik.com yang membawakan berita secara rutin mengenai 

kasus suap yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan 

mulai dari kekayaan, kasus suap hingga pemberitaan mengenai jurnalis 

Tempo. berdasarkan fakta lapangan yang diterima oleh media 

Detik.com, tetap mempunyai perbedaan antara Tempo.co dan 

Detik.com. Tempo memberitakan kasus suap dan jurnalis Tempo 

mengalami penganiayaan saat melakukan tugas meminta konfirmasi 
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Angin Prayitno Aji di Surabaya, sedangkan Detik.com membawakan 

berita kasus suap, kekayaan serta koleksi pribadi milik Angin Prayitno 

aji, Detik.com disini sebagai media yang mempunyai sudut pandang 

terkait kasus suap yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian 

Keuangan dan media yang memberitakan adanya penganiayaan yang 

dilakukan pengawal Angin Prayitno Aji terhadap jurnalis Tempo 

Dan inilah yang dijadikan kedua sudut pandang media seperti 

Tempo.co serta Detik.com sebagai topik perbincangan menarik untuk 

disebar luaskan kepada para pembaca. 

b. Sajian Data 

Berita yang disajikan oleh Tempo.co dan Detik.com tentang 

kasus suap yang dilakukan oleh mantan Direktur Ekstensifikasi Angin 

Prayitno Aji di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan adalah 

berita mengenai kasus suap yang terjadi atas penyalahgunaan jabatan 

serta kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo.co. ini adalah berita 

yang akan dianalisis oleh peneliti dengan mengambil dua framing media 

Tempo.co dan Detik.com: 

Tempo.co 

1) Bacakan Pleidoi, Angin Prayitno Aji Merasa Difitnah di 

Kasus Suap Pajak. 

2) Angin Prayitno Aji Divonis Hari ini, KPK Optimistis 

Dinyatakan Bersalah. 

3) Kasus Suap Pajak, Angin Prayitno Aji Minta Pindah 

Tahanan Polres Jakpus. 

4) Breaking News: Hakim Vonis Angin Prayitno Aji 9 Tahun 

Penjara. 

Detik.com 
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1) Murka Sri Mulyani ke Pegawai Pajak yang Diduga Terima 

Suap. 

2) Mengenal Haji Isam, Crazy Rich Kalsel yang Pabriknya 

Diresmikan Jokowi. 

3) Bombastis Harta Pegawai Pajak yang diciduk KPK, Tembus 

Rp. 6 M. 

4) Gokil! Pegawai Pajak yang Ditangkap KPK Ternyata 

Miliarder. 

Berikut adalah hasil dari analisis framing berita dengan topik 

kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak pada media online Tempo.co 

dan Detik.com. 

 Tempo.co 

1. Analisis Framing Berita tanggal 18 Januari 2022 

Judul : Bacakan Pleidoi, Angin Prayitno Aji Merasa DiFitnah 

di Kasus Suap Pajak. 

Angin Prayitno Aji merasa DiFitnah 

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat 

Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji merasa difitnah di kasus suap 

pemeriksaan pajak. Dia mengatakan tak terlibat dalam kasus suap 

pemeriksaan pajak yang menyeretnya menjadi terdakwa. (Define 

Problem) 

“Itu semua adalah fitnah keji yang ditujukan kepada saya,” kata 

Angin membacakan pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. 

Rekayasa Pajak 

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
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Angin mengatakan ada pihak yang ingin menyeretnya di 

kasus ini. Dia mengatakan tak pernah memerintahkan penerimaan 

suap pajak. Selaku direktur, Angin mengatakan tak mengenal dan 

tidak pernah berkomunikasi dengan dengan para wajib pajak. 

(Diagnose Causes) 

Selain dengan wajib pajak, Angin juga mengatakan tak 

pernah memerintahkan bawahannya untuk merekayasa nilai pajak. 

Dia mengatakan petugas pemeriksa pajak mempunyai hak 

independen dalam melaksanakan tugas. Direktur, kata dia, sangat 

dibatasi supaya tidak mengintervensi kerja bawahannya. “Sangat 

mustahil direktur mempunyai kemampuan mempengaruhi mereka,” 

ujar Angin. 

Angin mengatakan kasus yang menyeretnya ini berdampak 

pada kariernya dan keluarga. Dia mengatakan hubungan sosial 

keluarganya rusak gara-gara kasus ini. (Make Moral Judgement) 

“Semua fitnah yang ditujukan kepada saya berdampak luar biasa 

terhadap  saya dan keluarga saya,” kata dia. 

  Tuntutan Angin Prayitno Aji 

Sebelumnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi 

menuntut Angin 9 tahun penjara. KPK mendakwa Angin dan 

bawahannya Dadan Ramdani menerima uang suap pajak sebanyak 

Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau sekitar Rp42,17 miliar. 

Suap diterima berhubungan dengan pemeriksaan tiga wajib pajak, 

yaitu PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Pan Indonesia Tbk, 

dan PT Jhonlin Baratama. (Treatment Recomendation) (M Rosseno 

Aji & Eko Ari Wibowo)  

https://www.tempo.co/tag/suap-pajak
https://www.tempo.co/tag/jhonlin-baratama
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 Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh 

Tempo.co dalam berita yang berjudul “Bacakan Pleidoi, Angin 

Prayitno Aji Merasa Difitnah di Kasus Suap Pajak”. 

 Define Problem: Pendefinisian masalah pada berita ini 

adalah Angin Prayitno Aji merasa difitnah dan dirinya mengaku 

tidak terlibat dalam kasus suap pemeriksaan pajak . Hal ini bisa 

dilihat pada paragraf pertama berita: 

“Mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak 

Angin Prayitno Aji merasa difitnah di kasus suap pemeriksaan 

pajak. Dia mengatakan tak terlibat dalam kasus suap pemeriksaan 

pajak yang menyeretnya menjadi terdakwa..” 

 Diagnose Causes: Penyebab masalah pada berita ini terletak 

pada pihak yang ingin menyeret Angin Prayitno Aji pada kasus suap 

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 

“Angin mengatakan ada pihak yang ingin menyeretnya di 

kasus ini. Dia mengatakan tak pernah memerintahkan penerimaan 

suap pajak. Selaku direktur, Angin mengatakan tak mengenal dan 

tidak pernah berkomunikasi dengan dengan para wajib pajak.” 

 Make Moral Judgement: Penilaian moral ini pada hubungan 

sosial keluarga Angin Prayitno Aji. Hubungan sosial keluarganya 

rusak dikarenakan isu keterlibatan kasus suap di Direktorat Jenderal 

Pajak Kementrian Keuangan.  

“Angin mengatakan kasus yang menyeretnya ini berdampak 

pada kariernya dan keluarga. Dia mengatakan hubungan sosial 

keluarganya rusak gara-gara kasus ini.”  

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
https://www.tempo.co/tag/suap-pajak
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 Treatment Recomendation: Solusi yang ditawarkan dari 

tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana KPK 

menuntut 9 tahun penjara dan memberikan status terdakwa kepada 

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani karena melakukan praktik 

suap pajak sebanyak Rp. 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau 

senilai Rp. 42,17 miliar. 

“Sebelumnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi 

menuntut Angin 9 tahun penjara. KPK mendakwa Angin dan 

bawahannya Dadan Ramdani menerima uang suap pajak sebanyak 

Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau sekitar Rp42,17 miliar. 

Suap diterima berhubungan dengan pemeriksaan tiga wajib pajak, 

yaitu PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Pan Indonesia Tbk, 

dan PT Jhonlin Baratama.” 

Pada berita ini media Tempo.co menjelaskan keterangan 

Angin Prayitno Aji yang mengaku difitnah pada kasus suap ini. judul 

yang digunakan Tempo.co menggunakan prasangka Angin Prayitno 

Aji. Dengan kalimat Angin Prayitno Aji merasa diFitnah di kasus 

suap pajak. 

Sedangkan dalam foto yang digunakan, tempo menampilkan 

foto angin prayitno aji menggunakan masker dan faceshield dalam 

persidangannya serta tangannya menyentuh masker yang ia 

kenakan. 

Berita ini menggambarkan bahwasanya Angin Prayitno Aji 

merasa diFitnah atas tudingan kepadanya perihal perkara kasus suap 

yang terjadi. Dan dirinya dinyatakan menjadi terdakwa kasus suap 

di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Dalam 

pemberitaan, Angin mengungkapkan bahwa hubungan sosial 

keluarganya rusak gara-gara kasus suap. Selain itu jaksa Komisi 

https://www.tempo.co/tag/jhonlin-baratama


63 
 

 
 

Pemberantasan Korupsi menuntut Angin Prayitno Aji 9 tahun 

penjara. Namun berita ini dupublikasikan pada malam hari pukul 

22.58 WIB (bukan waktu primetime). Bisa disimpulkan bahwa 

berita ini urgent untuk dipublikasikan dan bersifat up to date.  

Tabel 3. Framing berita Bacakan Pleidoi, 

Angin Prayitno Aji Merasa Difitnah di Kasus Suap 

Pajak. 

Define Problems “Mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat 

Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji merasa 

difitnah di kasus suap pemeriksaan pajak. 

Dia mengatakan tak terlibat dalam kasus 

suap pemeriksaan pajak yang 

menyeretnya menjadi terdakwa.” 

(paragraf 1) 

Diagnose Cause “Angin mengatakan ada pihak yang ingin 

menyeretnya di kasus ini, Dia mengatakan 

tak pernah memerintahkan penerimaan 

suap pajak. Selaku direktur, Angin 

mengatakan tak mengenal dan tidak 

pernah berkomunikasi dengan para wajib 

pajak.” (paragraf 3) 

Make Moral 

Judgement 

“Angin mengatakan kasus yang 

menyeretnya ini berdampak pada 

kariernya dan keluarga. Dia mengatakan 

hubungan sosial keluarganya rusak gara-

gara kasus ini.” (paragraf 6) 
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Treatment 

Recomendation 

“Sebelumnya, jaksa Komisi 

Pemberantasan Korupsi menuntut Angin 9 

tahun penjara. KPK mendakwa Angin dan 

bawahannya Dadan Ramdani menerima 

uang suap pajak sebanyak Rp 15 miliar 

dan 4 juta dolar Singapura atau sekitar Rp. 

42,17 miliar. Suap diterima berhubungan 

dengan pemeriksaan tiga wajib pajak, 

yaitu PT Gunung Madu Plantations, PT 

Bank Panin Indonesia Tbk, dan PT Jhonlin 

Baratama.” (paragraf 8) 

 

2. Analisis Framing Berita tanggal 4 Februari 2022. 

Judul: Angin Prayitno Aji Divonis Hari ini, KPK Optimistis 

Dinyatakan Bersalah 

Vonis Angin Prayitno Aji 

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang vonis terhadap terdakwa 

Angin Prayitno Aji akan digelar hari ini Jumat, 4 Februari 2022. 

Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

Ali Fikri menyatakan KPK optimistis mantan Direktur Pemeriksaan 

dan Penagihan pada Ditjen Pajak akan dinyatakan bersalah 

dalam kasus tindak pidana korupsi suap pajak. (Define Problem) 

  Alat Bukti 

"Dari seluruh fakta persidangan perkara ini, kami optimistis 

alat bukti yang dihadirkan tim jaksa dapat memberikan keyakinan 

majelis hakim. Sehingga perbuatan terdakwa Angin Prayitino Aji 

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
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dan kawan-kawan dapat dinyatakan bersalah," ujar dia saat 

dihubungi Jumat, 4 Februari 2022. 

  Putusan Tim Jaksa 

Menurut Ali, KPK berharap majelis hakim dapat memutus 

sebagaimana tuntutan tim jaksa. Karena, kata dia, komisi antirasuah 

itu sudah memahami bahwa paradigma penanganan korupsi sebagai 

kejahatan extra ordinary tidak hanya soal penegakkan hukum demi 

rasa keadilan.(Diagnose Cause) 

"Namun bagaimana penegakkan hukum itu juga mampu 

memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali 

terulang," katanya. (make moral judgement) 

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Angin dihukum 9 tahun 

penjara. Jaksa menilai dia terbukti menerima suap untuk mengakali 

nilai pajak tiga perusahaan. Sidang vonis juga akan dilakukan 

terhadap satu orang lainnya yakni eks Kepala Sub Direktorat Kerja 

Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani 

yang dituntut 6 tahun penjara. 

  Tuntutan Kedua Terdakwa 

Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti masing-

masing Rp 3,375 miliar dan Sin$ 1,095 juta dengan kurs Rp 10.227 

per dolar Singapura. Uang pengganti harus dibayar satu bulan 

setelah putusan inkrah. Jika tidak, harta benda keduanya akan disita 

dan dilelang oleh jaksa. Jika tidak mencukupi maka diganti dengan 

pidana 3 tahun penjara. (Treatment Recomendation) (Moh Khory 

Alfarizi & Eko Ari Wibowo) 

https://www.tempo.co/tag/kpk
https://www.tempo.co/tag/ditjen-pajak
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 Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh 

Tempo.co dalam berita yang berjudul “Angin Prayitno Aji Divonis 

Hari ini, KPK Optimistis Dinyatakan Bersalah” 

 Define Problems: Pendefinsian masalah pada berita ini 

terletak pada penyelenggaran sidang vonis terdakwa Angin Prayitno 

Aji. Dan KPK optimistis mantan Direktur Pemeriksaan dan 

Penagihan pada Ditjen Pajak akan dinyatakan bersalah. 

“Sidang vonis terhadap terdakwa Angin Prayitno Aji akan 

digelar hari ini Jumat, 4 Februari 2022. Pelaksana tugas Juru Bicara 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menyatakan KPK 

optimistis mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen 

Pajak akan dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi 

suap pajak.” 

Diagnose Causes: Penyebab masalah dalam berita ini yakni 

Pada kasus suap yang dilakukan oleh terdakwa Angin Prayitno Aji 

sehingga KPK berharap tim jaksa mengabulkan tuntutan yang 

diberikan oleh KPK, karena kasus korupsi sebagai kejahatan extra 

ordinary. 

“Menurut Ali, KPK berharap majelis hakim dapat memutus 

sebagaimana tuntutan tim jaksa. Karena, kata dia, komisi antirasuah 

itu sudah memahami bahwa paradigma penanganan korupsi sebagai 

kejahatan extra ordinary tidak hanya soal penegakkan hukum demi 

rasa keadilan.” 

 Make Moral Judgement: Penilaian moral pada berita ini 

terletak pada pernyataan Ali fikri yang menjelaskan penegakkan 

hukum berguna untuk memberikan efek jera kepada terdakwa kasus 

korupsi. 

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
https://www.tempo.co/tag/kpk
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"Namun bagaimana penegakkan hukum itu juga mampu 

memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali 

terulang," katanya.” 

Treatment Recomendation: Penyelesaian yang ditekankan 

pada berita ini pada tuntutan yang ditujukan kepada terdakwa, yakni 

terdakwa dituntut mengganti uang pengganti masing-masing Rp 

3,375 miliar dan Sin$ 1,095 juta. Uang pengganti juga ditenggangkan 

hingga satu bulan. 

“Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti masing-

masing Rp 3,375 miliar dan Sin$ 1,095 juta dengan kurs Rp 10.227 

per dolar Singapura. Uang pengganti harus dibayar satu bulan setelah 

putusan inkrah. Jika tidak, harta benda keduanya akan disita dan 

dilelang oleh jaksa. Jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana 

3 tahun penjara.”   

  Pada berita ini media Tempo.co menonjolkan pemberitaan 

mengenai tuntutan tim jaksa kepada terdakwa Angin Prayitno Aji. 

Dimana kasus korupsi merupakan kejahatan extra ordinary. Karena 

kasus ini merugikan pendapatan Negara. Sehingga tim jaksa meminta 

kepada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutannya yakni 

hukuman kepada terdakwa Angin Prayitno Aji dengan 9 tahun 

penjara. Tidak hanya itu dalam berita tersebut juga menjelaskan 

bahwasanya Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani harus membayar 

uang pengganti senilai Rp. 3,375 miliar dan Sin$ 1,095 juta dengan 

kurs Rp. 10,227,-.  Sehingga tim jaksa berharap, supaya ada efek jera 

terhadap para pelaku suap yang merugikan pendapatan Negara.  

  Pada foto atau gambar yang ditampilkan pada berita. 

Tempo.co memasang foto Ali Fikri selaku juru bicara Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dibelakangnya ada seorang 

laki-laki mengenakan rompi tahanan. Mimik wajah Ali Fikri 
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menampakkan wajah tersenyum yang berarti dirinya optimis tuntutan 

KPK dikabulkan oleh Majelis Hakim. 

    Tabel 4. Framing berita Tempo Siap Beri 

Keterangan pada Penyidik Soal Kasus Jurnalis Nurhadi 

Define Problems “Sidang vonis terhadap terdakwa Angin 

Prayitno Aji akan digelar hari ini Jumat, 4 

Februari 2022. Pelaksana tugas Juru 

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), Ali Fikri menyatakan KPK 

optimistis mantan Direktur Pemeriksaan 

dan Penagihan pada Ditjen Pajak akan 

dinyatkan bersalah dalam kasus tindak 

pidana korupsi suap pajak.” (paragraf 1) 

Diagnose Cause “Menurut Ali, KPK berharap majelis 

hakim dapat memutus sebagaimana 

tuntutan tim jaksa. Karena, kata dia, 

komisi antirasuah itu sudah memahami 

bahwa paradigma penanganan korupsi 

sebagai kejahatan extra ordinary tidak 

hanya soal penegakkan hukum demi rasa 

keadilan.” (paragraf 3) 

Make Moral 

Judgement 

“Namun bagaimana penegakkan hukum 

itu juga mampu memberi efek jera untuk 

mencegah perbuatan serupa kembali 

terulang,”katanya.” (paragraf 4) 

Treatment 

Recomendation 

“Keduanya juga dituntut membayar uang 

pengganti masing-masing Rp 3,375 miliar 

dan Sin$ 1,095 juta dengan kurs Rp, 

10.227 per dolar Singapura. Uang 

pengganti harus dibayar satu bulan setelah 
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putusan inkrah. Jika tidak, harta benda 

keduanya akan disita dan dilelang oleh 

jaksa. Jika tidak mencukupi maka diganti 

dengan pidana 3 tahun penjara.” (paragraf 

6) 

 

3.  Analisis Framing Berita tanggal 9 November 2021. 

Judul: Kasus Suap Pajak, Angin Prayitno Aji Minta Pindah 

Tahanan Polres Jakpus. 

Pindah Tahanan Polres Jakpus 

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas pejabat di Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, mengajukan 

permohonan untuk pindah tahanan ke Polres Jakarta Pusat. (Define 

Problem) 

Permohonan tersebut disampaikan tim kuasa hukumnya usai sidang 

pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 

Selasa, 9 November 2021. “Ini tahanannya khusus, tahanan KPK. 

Dia punya rumah tahanan sendiri,” kata hakim ketua Fahzal Hendri. 

(Diagnose Cause) 

Kuasa hukum Angin tak menyampaikan alasan kliennya untuk 

pindah. Majelis hakim menyampaikan agar kuasa hukum 

mengajukan saja permohonan tersebut, dan hakim akan melihat 

relevansi perpindahan tersebut. (Make Moral Judgement) 

Rumah Tahanan KPK  

Angin saat ini ditahan di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah 

Putih. Usai persidangan, ia mengungkapkan alasannya mengajukan 

https://nasional.tempo.co/read/1526673/tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
https://nasional.tempo.co/read/1526586/sidang-kasus-suap-pajak-hakim-tagih-jaksa-hadirkan-petinggi-pt-gmp
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pindah ke rutan Polres Jakarta pusat. “Supaya konsultan bisa 

komunikasi dengan kita,” kata Angin. (Treatment Recomendation) 

Kuasa hukum Angin, Syaefullah Hamid, menambahkan bahwa 

pihaknya tidak bisa menemui Angin di rutan KPK. Sebab, KPK 

tidak memiliki jadwal kunjungan untuk tahanan. “Makanya kita 

kesulitan untuk konsultasi dengan klien.” 

Mendakwa Angin Prayitno Aji 

KPK sebelumnya mendakwa Angin Prayitno Aji selaku mantan 

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, serta Dadan Ramdani selaku 

mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan 

Pemeriksaan Ditjen Pajak, menerima suap senilai Rp 15 miliar dan 

Sin$ 4 juta. Suap itu diberikan untuk merekayasa nilai pajak 

perusahaan. Perbuatan itu dilakukan bersama tim pemeriksa pajak, 

yaitu Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan 

Febrian. 

Menurut jaksa, suap diduga diberikan kepada Angin Prayitno Aji 

untuk merekaya nilai pajak tiga perusahaan, yaitu PT Gunung Madu 

Plantations tahun pajak 2016; PT Bank Pan Indonesia tahun pajak 

2016; dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. 

(Mirza Bagaskara & Juli Hantoro) 

 Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh 

media Tempo.co dalam berita yang berjudul “Kasus Suap Pajak, 

Angin Prayitno Aji Minta Pindah Tahanan Polres Jakpus.”. 

 Define Problems: Pendefinisian Masalah yang dijelaskan 

pada berita ini adalah Angin Prayitno Aji meminta untuk 

dipindahkan ke Polres Jakpus dengan alasan agar bisa 

berkomunikasi dengan pengacaranya.  

https://nasional.tempo.co/read/1519742/ahli-upaya-jurnalis-tempo-nurhadi-wawancara-angin-prayitno-aji-tak-melanggar
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“Bekas pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan, Angin Prayitno Aji, mengajukan permohonan untuk 

pindah tahanan ke Polres Jakarta Pusat.” 

Diagnose Causes: Penyebab masalah yang dijelaskan pada 

berita ini adalah Angin Prayitno Aji merupakan Terdakwa dari kasus 

suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak, menjadikan dirinya harus 

ditahan pada tahanan khusus. 

“Permohonan tersebut disampaikan tim kuasa hukumnya 

usai sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Jakarta, Selasa, 9 November 2021. “Ini tahanannya khusus, tahanan 

KPK. Dia punya rumah tahanan sendiri,” kata hakim ketua Fahzal 

Hendri”. 

Make Moral Judgement: Penilaian moral dari berita ini yakni 

pada permohonan Angin Prayitno Aji dan Kuasa Hukumnya 

mengenai perpindahan rumah tahanan. 

“Kuasa hukum Angin tak menyampaikan alasan kliennya 

untuk pindah. Majelis hakim menyampaikan agar kuasa hukum 

mengajukan saja permohonan tersebut, dan hakim akan melihat 

relevansi perpindahan tersebut.”  

Treatment Recomendation: Pada berita ini solusi yang 

dijelaskan pada pernyataan berita, Angin saat ini ditahan di Rumahn 

Tahanan KPK Gedung Merah Putih karena merupakan tahanan 

kasus suap oleh KPK. 

“Angin saat ini ditahan di Rumah Tahanan KPK Gedung 

Merah Putih. Usai persidangan, ia mengungkapkan alasannya 

mengajukan pindah ke rutan Polres Jakarta pusat. “Supaya 

konsultan bisa komunikasi dengan kita,” kata Angin.” 

https://nasional.tempo.co/read/1526673/tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
https://nasional.tempo.co/read/1526586/sidang-kasus-suap-pajak-hakim-tagih-jaksa-hadirkan-petinggi-pt-gmp
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 Pada berita media Tempo.co Angin Prayitno Aji mengajukan 

permohonan kepindahan tahanan di Polres jakarta Pusat dengan 

alasan agar bisa berkonsultan dengan kuasa hukum Angin Prayitno 

Aji. Namun Hakim Ketua menjelaskan bahwa terdakwa kasus suap 

ditempatkan dirumah tahanan KPK, dan terdakwa Kasus suap sudah 

memiliki tahanan khusus kasu korupsi. Tempo.co 

menjelaskan bahwa permintaan permohonan kepindahan tahanan 

Angin Prayitno Aji masih menjadi bahan pertimbangan majelis 

hakim. Karena pada dasarnya tindak pidana kasus suap sudah 

memiliki tahanan khusus sendiri. dan majelis hakim tidak langsung 

menuruti permintaan terdakwa.  

 Moral yang didapatkan pada berita ini adalah sebagai 

seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan 

seharusnya tidak melakukan kecurangan dalam mengemban tugas 

sebegai penerima pajak. Dan harus adil sesuai dengan ketentuan 

yang sudah berlaku di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian 

Keuangan.  

   Tabel 5. Framing Berita Kasus Suap Pajak, 

Angin Prayitno Aji Minta Pindah Tahanan Polres Jakpus. 

Define Problems “Bekas Pejabat di Direkorat Jenderal 

Pajak Kementrian Keuangan, Angin 

Prayitno Aji, mengajukan permohonan 

untuk pindah tahanan ke Polres jakarta 

Pusat.” (paragraf 1) 

Diagnose Cause “Permohonan tersebut disampaikan tim 

kuasa hukumnya usai sidang pemeriksaan 

saksi di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Jakarta, Selasa, 9 November 

2021. “Ini tahanannya khusus, tahanan 
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KPK. Dia punya rumah tahanan sendiri,” 

kata hakim ketua Fahzal Hendri.” 

(paragraf 2) 

Make Moral 

Judgement 

“Kuasa hukum Angin tak menyampaikan 

alasan kliennya untuk pindah. Majelis 

hakim menyampaikan agar kuasa hukum 

mengajukan saja permohonan tersebut, 

dan hakim akan melihat relevansi 

perpindahan tersebut. (paragraf 3) 

Treatment 

Recomendation 

“Angin saat ini ditahan di Rumah Tahanan 

KPK Gedung Merah Putih. Usai 

persidangan, ia mengungkapkan 

alasannya mengajukan pindah ke rutan 

Polres jakarta Pusat. “Supaya konsultan 

bisa komunikasi dengan kita,” Kata 

Angin.” (paragraf 4) 

 

4. Analisis Framing Berita Tanggal 4 Februari 2022. 

Judul: Breaking News: Hakim Vonis Angin Prayitno Aji 9 

Tahun Penjara. 

Hakim Vonis Angin Prayitno Aji 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah memvonis terdakwa Angin 

Prayitno Aji, penjara selama 9 tahun. Direktur Pemeriksaan dan 

Penagihan pada Ditjen Pajak itu dinyatakan bersalah dalam kasus 

tindak pidana korupsi suap pajak. (Define Problem) 

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
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"Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersama 

melakukan tindak pidana korupsi," ujar majelis hakim di Pengadilan 

Tipikor, pada Jumat, 4 Februari 2022.  (Diagnose Cause) 

Terdakwa I Angin Prayitno Aji divonis berupa pidana penjara 

selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 

dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Sementara, eks Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan 

Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani divonis pidana penjara 

selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 

dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan. (Make Moral 

Judgement) 

Jatuhan Pidana 

Keduanya juga diminta untuk membayar pidana uang pengganti. 

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa I Angin Prayitno 

Aji dan terdakwa II Dadan Ramdani masing-masing membayar uang 

pengganti sejumlah Rp 3,375 miliar dan 1,95 juta dolar Singapura 

yang dihitung dengan kurs tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.277 per 

dolar Singapura selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan 

inkrah," tutur majelis.  

Jika tidak, harta benda keduanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. 

Jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana 2 tahun 

penjara. (Treatment Recomendation) 

Suap Pajak 

Keduanya disebut menerima uang atau suap pajak sebesar Rp 15 

miliar dan 4 juta dolar Singapura (sekitar Rp 42,17 miliar) terkait 

dengan tiga pemeriksaan pajak di PT Gunung Madu Plantations,  PT 

Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT Jhonlin Baratama. Angin 
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Prayitno Aji dan Dadan dinyatakan melanggar pasal 12 huruf a jo 

pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 

20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. 

 Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh 

media Tempo.co dalam berita yang berjudul “Breaking News: 

Hakim Vonis Angin Prayitno Aji 9 Tahun Penjara.” 

 Define Problems: Pendefinisian masalah pada berita ini 

Yakni Ketua Majelis Hakim sudah menjatuhi hukuman untuk 

terdakwa Angin Prayitno Aji dengan masa kurungan 9 tahun penjara 

karena melakukan praktik kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak 

Kementrian Keuangan. 

“Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Jakarta Pusat telah memvonis terdakwa Angin Prayitno Aji, penjara 

selama 9 tahun. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen 

Pajak itu dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi 

suap pajak.”  

Diagnose Causes: Penyebabnya adalah Angin Prayitno 

terbukti melakukan praktik suap di Direktorat Jenderal Pajak, dan 

Majelis Hakim telah mengadili terdakwa 9 tahun penjara di 

pengadilan Tipikor, Jakarta. 

"Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah 

bersama melakukan tindak pidana korupsi," ujar majelis hakim di 

Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 4 Februari 2022.  

Make Moral Judgement: Keputusan moral yang diambil dari 

berita ini pada vonis hukuman bagi pelaku suap Angin Prayitno Aji 

dan Dadan Ramdani, supaya hukuman yang diberikan dapat 

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
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menimbulkan efek jera kepada orang-orang yang ingin melakukan 

praktik korupsi. 

“Terdakwa I Angin Prayitno Aji divonis berupa pidana 

penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Sementara, eks Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan 

Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani divonis pidana penjara 

selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 

dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan. “ 

Treatment Recomendation: Solusi yang ditawarkan apabila 

uang pengganti dalam jangka 1 bulan tidak dibayarkan. Maka solusi 

yang diambil yakni pada penyitaan aset yang dimiliki oleh para 

pelaku suap. 

“Jika tidak, harta benda keduanya akan disita dan dilelang 

oleh jaksa. Jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana 2 

tahun penjara.” 

Pada berita ini media Tempo.co menonjolkan kalimat 

Breaking news dengan judul Hakim Vonis Angin Prayitno Aji 9 

Tahun Penjara. Sehingga dengan adanya judul Breaking news 

menjadikan berita yang sangat penting untuk segera 

dipublikasi/informasikan ke para pembaca.  

Berita ini membahas mengenai hukuman dan vonis yang 

dilakukan oleh para pelaku suap Angin Prayitno Aji dan Dadan 

Ramdhani. Dimana keduanya merupakan terdakwa dari kasus suap 

yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan.  

Moral yang didapatkan dari berita ini adalah bahwa  suap 

menyuap adalah kegiatan yang merugikan negara dengan 
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memanipulasi jumlah biaya pajak dan memanfaatkan jabatan 

sebagai pengatur pajak perusahaan swasta. Sehingga adanya kasus 

suap tersebut diberikan hukuman yang setimpal agar kedepan 

praktik korupsi bisa terminimalisir dan para pelaku bisa sadar 

apabila akan melakukan praktik suap menyuap.  

Tabel 6. Framing Berita Breaking News: Hakim Vonis 

Angin Prayitno Aji 9 Tahun Penjara. 

Define Problems “Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah 

memvonis terdakwa Angin Prayitno Aji, 

penjara selama 9 tahun. Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen 

Pajak itu dinyatakan bersalah dalam kasus 

tindak pidana korupsi suap pajak” 

(paragraf 1) 

Diagnose Cause “Mengadili menyatakan terdakwa terbukti 

secara sah bersama melakukan tindak 

pidana korupsi,” ujar majelis hakim di 

Pengadilan Tipikor, Pada Jumat, 4 

Februari 2022.” (paragraf 2) 

Make Moral 

Judgement 

“Terdakwa I Angin Prayitno Aji divonis 

berupa pidana penjara selama 9 tahun 

dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan dan denda sebesar Rp. 500 juta 

subsider 3 bulan kurungan. Sementara, eks 

Kepala Sub Direktorat Kerja sama dan 

Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, 

Dadan Ramdani divonis pidana penjara 

selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa 
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dalam tahanan dan denda Rp. 300 juta 

subsider 2 bulan kurungan.” (paragraf 3) 

Treatment 

Recomendation 

“Jika tidak, harta keduanya akan disita dan 

dilelang oleh jaksa. Jika tidak mencukupi 

maka diganti dengan pidana 2 tahun 

penjara.” (paragraf 5) 

 

Detik.com 

1. Analisis Framing Berita Tanggal 6 Maret 2021 

Judul: Murka Sri Mulyani ke Pegawai Pajak yang Diduga 

Terima Suap. 

Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian 

Keuangan kembali tersandung dugaan kasus suap yang melibatkan 

pegawainya. Kasus ini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) karena nilainya mencapai puluhan miliar. (Define 

Problem) 

Aduan Masyarakat 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati murka dengan 

masalah tersebut. Dalam keterangannya dia menyebutkan ada aduan 

dari masyarakat sejak awal 2020 lalu. Aduan inilah yang kemudian 

menjadi bahan unit kepatuhan internal Kementerian Keuangan dan 

KPK untuk ditindaklanjuti. Bahkan Sri Mulyani 

mengungkapkan praktik ini adalah sebuah pengkhianatan. 

(Diagnose Cause) 
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"Dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP ini jelas 

merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh 

baik di DJP maupun seluruh jajaran Kemenkeu, di seluruh Indonesia 

yang telah dan terus, dan akan berpegang pada 

prinsip integritas dan profesionalitas, "katanya. 

Terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga 

terlibat di dalam dugaan suap tersebut telah dilakukan pembebasan 

tugas," kata Sri Mulyani. (Make Moral Judgement) 

Bukan Pertama Kali 

Tindakan koruptif maupun suap ini bukan yang pertama kali 

di lingkungan DJP Kementerian Keuangan. Seolah tak kapok, 

dugaan kasus suap ini pun memperpanjang daftar tindak tercela 

pegawai otoritas pajak nasional yang 

sebelumnya pun pernah terjadi. (Treatment Recomendation) 

 

Ingat Gayus Tambunan? Ya kasus korupsi Gayus bisa disebut paling 

fenomenal di lingkungan Kementerian Keuangan. Tindak 

pidananya sangat banyak mulai dari pengurangan pajak hingga pe

mbuatan paspor palsu. 

Operasi Tangkap Tangan 

Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (3/3/2021), banyak 

pejabat di lingkungan DJP yang kena operasi tangkap tangan (OTT) 

lantaran dugaan kasus suap dan korupsi. Berikut daftarnya. 

(Sylke Febrina Laucereno) 

  

Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh 

media Detik.com dalam berita yang berjudul “Murka Sri Mulyani ke 

Pegawai Pajak yang Diduga Terima Suap”. 
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 Define Problem: Pendefinisian masalah pada berita ini 

adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan kembali 

tersandung kasus dugaan suap yang melibatkan pegawainya dan 

nilainya mencapai puluhan miliar. 

“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan 

kembali tersandung dugaan kasus suap yang melibatkan 

pegawainya. Kasus ini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) karena nilainya mencapai puluhan miliar.” 

Diagnose Causes: Penyebabnya adalah adanya aduan dari 

masyarakat sejak awal 2020 lalu. Aduan yang disampaikan 

kemudian menjadi bahan unit kepatuhan internal Kementrian 

Keuangan dan KPK untuk ditindak lanjuti. 

“Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati murka dengan m

asalah tersebut. Dalam keterangannya dia menyebutkan ada aduan 

dari masyarakat sejak awal 2020 lalu. Aduan inilah yang kemudian 

menjadi bahan unit kepatuhan internal Kementerian Keuangan dan 

KPK untuk ditindaklanjuti. Bahkan Sri Mulyani mengungkapkan p

raktik ini adalah sebuah pengkhianatan.” 

Make Moral Judgement: Keputusan moral yang diambil dari 

berita ini adalah kasus suap yang terjadi di Direktorat 

Jenderal memperpanjang daftar tindak tercela pegawai otoritas 

pajak nasional yang sebelumnya pernah terjadi. 

“Tindakan koruptif maupun suap ini bukan yang pertama 

kali di lingkungan DJP Kementerian Keuangan. Seolah tak kapok, 

dugaan kasus suap ini pun memperpanjang daftar tindak tercela 

pegawai otoritas pajak nasional yang sebelumnya pun pernah terjad

i.” 

Treatment Recomendation: Solusi yang ditawarkan oleh 

media Detik.com dalam pernyataan Sri Mulyani mengatakan 
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Pembebasan tugas untuk pegawai yang terlibat dalam dugaan kasus 

suap di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 

"Dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP ini jelas 

merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh 

baik di DJP maupun seluruh jajaran Kemenkeu, di seluruh Indonesia 

yang telah dan terus, dan akan berpegang pada 

prinsip integritas dan profesionalitas, "katanya. 

Terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga 

terlibat di dalam dugaan suap tersebut telah dilakukan pembebasan 

tugas," kata Sri Mulyani.” 

Pada berita ini media Detik.com menonjolkan kata dengan 

kalimat diawal yakni Murka. Dimana dalam isi berita tersebut Sri 

Mulyani tampak kecewa dengan memberikan pernyataan praktik ini 

adalah sebuah penghianatan. 

Berita ini membahas bagaimana Sri Mulyani menanggapi 

adanya kasus yang dilakukan oleh pegawainya. Selain itu pada isi 

berita terdapat ulasan masa lalu mengenai riwayat perjalanan kasus 

suap sebelumnya.Tentu saja ini merupakan pelajaran kedepan agar 

pegawai Pajak lebih taat dan mengedepankan kejujuran. 

Moral yang didapatkan pada berita ini adalah kedepannya 

hal seperti kasus suap tidak terulang lagi di Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan maupun instansi milik negara. Karena Sri 

Mulyani berharap semua pegawai Diraktorat Jenderal Pajak bisa 

lebih jujur dan terbuka terkait pekerjaan maupun kepentingan 

umum. 

 

 



82 
 

 
 

Tabel 7. Framing Berita Murka Sri Mulyani ke 

Pegawai Pajak yang Diduga Terima Suap 

Define Problems “Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Kementrian Keuangan kembali 

tersandung dugaan kasus suap yang 

melibatkan pegawainya. Kasus ini sedang 

diusut oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) karena nilainya mencapai 

puluhan miliar.” (paragraf 1) 

Diagnose Cause “Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

murka dengan masalah tersebut. Dalam 

keterangannya dia menyebutkan ada 

aduan dari masyarakat sejak awal 2020 

lalu. Aduan inilah yang kemudian menjadi 

bahan unit kepatuhan internal Kementrian 

Keuangan dan KPK untuk ditindak lanjuti. 

Bahkan Sri Mulyani mengungkakan 

praktik ini adalah sebuah penghianatan,” 

(paragraf 2) 

Make Moral 

Judgement 

“Tindakan koruptif maupun suap ini 

bukan yang pertama kali di lingkungan 

DJP Kementrian Keuangan. Seolah tak 

kapok, dugaan kasus suap ini pun 

memperpanjang daftar tindak tercela 

pegawai otoritas pajak nasional yang 

sebelumnya pernah terjadi.” (paragraf 4) 

Treatment 

Recomendation 

“Dugaan suap yang melibatkan pegawai 

DJP ini jelas merupakan pengkhianatan 

dan telah melukai perasaan dari seluruh 

baik di DJP maupun seluruh jajaran 
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Kemenkeu, di seluruh Indonesia yang 

telah dan terus, dan akan berpegang pada 

prinsip integritas dan profesionalitas, 

“katanya Terhadap pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga 

terlibat di dalam dugaan kasus suap 

tersebut telah dilakukan pembebasan 

tugas,” kata Sri Mulyani.”(paragraf 3) 

 

2. Analisis Framing Berita Tanggal 23 Oktober 2021 

Judul: Mengenal Haji Isam, Crazy Rich Kalsel yang Pabriknya 

Diresmikan Jokowi.  

Jakarta - Nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam kembali 

menjadi sorotan. Jika sebelumnya, disorot gara-gara terseret kasus 

korupsi pejabat pajak, kini disorot karena pabrik biodieselnya 

diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, 

pabriknya terletak di Kalimantan dan dikelola PT 

Jhonlin Agro Raya (JAR) anak usaha Jhonlin Group. (Define 

Problem) 

Dalam catatan detikcom dikutip Sabtu (23/10/2021), Haji 

Isam diketahui memiliki perusahaan Jhonlin Group yang bergerak 

di berbagai macam industri, salah satu yang besar adalah 

pertambangan. Perusahaannya berbasis di Batu Licin 

Kalimantan Selatan. 

Crazy Rich Kalimantan Selatan 

Haji Isam memang sudah tidak asing, dia disebut-sebut 

sebagai crazy rich Kalimantan Selatan karena kekayaannya. Tidak 

ada sumber terbuka yang menyebutkan total kekayaan milik Haji 
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Isam. Hanya saja, dalam pemberitaan detikcom sebelumnya, Haji 

Isam memiliki penghasilan per bulan mencapai Rp 40 miliar. 

Untuk usahanya, selain bisnis pertambangan Ia juga disebut 

memiliki usaha lain yang masih di bawah naungan Jhonlin Group. 

Dari penelusuran detikcom, usahanya ada yang bergerak di sektor 

media, penyewaan jet pribadi, properti, dan lain sebagainya. 

Bahkan, perusahaannya ini juga memiliki sebuah tim mobil balap 

bernama Jhonlin Racing Team. Sosok Haji Isam juga pernah viral 

setelah acara lamaran anaknya digelar sangat mewah. Sang anak, 

Liana Jhonlin, saat itu dilamar pada 1 Januari 2020. 

 

Acara tersebut dilangsungkan secara mewah di rumahnya di 

Banjarmasin, Kalsel. Bukan saja mewah, acara itu juga dihadiri 

artis papan atas Indonesia, pengisi acaranya pun dijemput menggun

akan jet pribadi. 

Sebelumnya, sosok Haji Isam juga menjadi sorotan gara-gara 

namanya terseret di kasus korupsi pejabat pajak. Haji Isam diduga 

'bermain mata' dengan pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak  p

erusahaannya. (Diagnose Cause) 

 

Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor 

Jakarta Senin 4 Oktober kemarin. Sidang itu mengadili terdakwa 

Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan 

Penagihan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Dadan 

Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan 

Pemeriksaan di Ditjen Pajak. 

Saksi 

Dalam sidang juga dihadiri seorang saksi atas nama Yulma

nizar sebagai mantan anggota tim pemeriksa pajak di Ditjen 
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Pajak. Dari kesaksian Yulmanizar dalam Berita Acara Perkara no 4

1 itu lah nama Haji Isam muncul. 

Yulmanizar mengaku sempat bertemu orang bernama Agus 

Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin milik Haji Isam. 

Disebutkan pertemuan itu meminta agar nilai perhitungan pajak PT 

Jhonlin dikondisikan pada Rp 10 miliar saja. 

Nah dalam pertemuan itu menurut kesaksian Yulmanizar 

adalah permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama 

yang tidak lain tidak bukan adalah Samsuddin Andi Arsyad yang ki

ta kenal Haji Isam. 

Serangan Balik 

Pihak Haji Isam pun sempat melancarkan serangan balik, P

T Jhonlin Baratama (JB) sebagai anak usaha dari Jhonlin Group 

yang berpusat di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Bidang usaha 

PT JB disektor pertambangan batubara. 

Belakangan, Haji Isam melalui kuasa hukumnya bernama 

Junaidi membantah soal kesaksian dalam persidangan itu. Pihak 

Haji Isam juga melaporkan saksi itu ke Bareskrim Polri dengan tud

ingan kesaksian palsu. 

"Keterangan yang disampaikan oleh saudara Yulmanizar 

selaku saksi pada persidangan terdakwa Angin Prayitno tertanggal 

4 Oktober 2021 adalah keterangan yang tidak benar dan 

menyesatkan serta kesaksian tersebut merupakan kesaksian de audi

tu," kata Junaidi dalam keterangannya.(Make Moral Judgement) 

Junaidi menyebut Haji Isam tidak kenal dengan Agus 

Susetyo, yang di dalam surat dakwaan disebut sebagai konsultan 

pajak dari PT JB. Haji Isam juga mengaku tidak pernah memerinta

hkan untuk merekayasa pajak. (Treatment Recomendation) 
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"Klien kami hanya merupakan pemegang saham ultimate di 

holding company yang tidak terlibat dalam kepengurusan dan 

operasional PT Jhonlin Baratama sehingga tidak mengetahui hal-

hal terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama," papar Junaidi. 

(Aulia Damayanti) 

Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh 

media Detik.com dalam berita yang berjudul “Mengenal Haji Isam, 

Crazy Rich Kalsel yang Pabriknya Diresmikan Jokowi”. 

Define Problems: Pendefinsian masalah pada berita ini pada 

isu Haji Isam diduga terlibat kasus korupsi pejabat pajak, namun kini 

kembali diberitakan dengan sorotan pabrik biodeselnya diresmikan 

oleh Presiden Joko Widodo. 

“Nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam kembali 

menjadi sorotan. Jika sebelumnya, disorot gara-gara terseret kasus 

korupsi pejabat pajak, kini disorot karena pabrik biodieselnya 

diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, 

pabriknya terletak di Kalimantan dan dikelola PT Jhonlin Agro Ra

ya (JAR) anak usaha Jhonlin Group.”. 

Diagnose Causes: Penyebabnya adalah Haji Isam diduga b

ermain mata dengan pejabat pajak, sehingga mempengaruhi nilai 

pajak perusahaannya. 

“Sebelumnya, sosok Haji Isam juga menjadi sorotan gara-

gara namanya terseret di kasus korupsi pejabat pajak. Haji Isam 

diduga 'bermain mata' dengan pejabat pajak berkaitan dengan nilai 

pajak perusahaannya.” 

Make Moral Judgement: Keputusan moral yang diambil 

dalam berita ini adalah Junaidi menyampaikan bahwasanya 

kesaksian yang dilakukan oleh Yulmanizar merupakan keterangan 

yang tidak benar dan menyesatkan.  
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“Keterangan yang disampaikan oleh saudara Yulmanizar 

selaku saksi pada persidangan terdakwa Angin Prayitno tertanggal 4 

Oktober 2021 adalah keterangan yang tidak benar dan 

menyesatkan serta kesaksian tersebut merupakan kesaksian de audi

tu," kata Junaidi dalam keterangannya.” 

Treatment Recomendation: Solusi yang ditawarkan pada 

berita ini adalah bahwasanya pernyataan Junaidi menyampaikan 

Haji Isam tidak kenal dengan Agus Susetyo yang merupakan 

Konsultan pajak dari PT JB. 

“Junaidi menyebut Haji Isam tidak kenal dengan Agus 

Susetyo, yang di dalam surat dakwaan disebut sebagai konsultan 

pajak dari PT JB. Haji Isam juga mengaku tidak pernah memerinta

hkan untuk merekayasa pajak.” 

Pada berita ini media Detik.com menonjolkan berita 

mengenai Haji Isam, dimana pada berita tersebut diberi judul crazy 

rich Kalsel yang pabriknya diresmikan Jokowi serta berita ini 

menyandang predikat “Terpopuler Sepekan”. Pada pembahasan ini 

menyangkut tentang perusahaan swasta yang diberitakan tentang 

kasus suap yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. 

Berita ini membahas mengenai harta kekayaan Haji Isam 

dari mulai kepemilikan pabrik PT. Jhonlin Baratama sampai 

kepemilikan harta kekayaan lainnya. Disisi lain berita ini juga 

menyeret nama Haji Isam terkait isu kasus suap yang terjadi di 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Moral yang didapatkan pada berita ini adalah perusahaan 

besar seharusnya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan terkait 

pajak. Disisi lain pegawai Direktorat Jenderal Pajak juga harus bisa 

melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya dan tidak 

mengambil kesempatan dari jabatan yang ia terima. 
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Tabel 8. Framing Berita Mengenal Haji Isam, 

Crazy Rich Kalsel yang Pabriknya Diresmikan Jokowi 

Define Problems “Nama Andi Syamsuddin Arsyad alias 

Haji Isam kembali menjadi sorotan, Jika 

sebelumnya disorot gara-gara terseret 

kasus korupsi pejabat pajak, kini disorot 

karena pabrik biodeselnya diresmikan 

Joko Widodo (Jokowi). Sebagai 

informasi, pabriknya terletak di 

Kalimantan dan dikelola PT Jhonlin Agro 

Raya (JAR) anak usaha Jhonlin Group.” 

(paragraf 1) 

Diagnose Cause “Sebelumnya, sosok Haji Isam juga 

menjadi sorotan gara-gara namanya 

terseret di kasus korupsi pejabat pajak. 

Haji Isam diduga ‘bermain mata’ dengan 

pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak 

perusahaannya.” (paragraf 8) 

Make Moral 

Judgement 

“Keterangan yang disampaikan oleh 

saudara Yulmanizar selaku saksi pada 

persidangan terdakwa Angin Prayitno 

tertanggal 4 Oktober 2021 adalah 

keterangan yang tidak benar dan 

menyesatkan serta kesaksian tersebut 

merupakan kesaksian de auditu,” kata 

Junaidi dalam keterangannya.” (paragraf 

15) 
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Treatment 

Recomendation 

“Junaidi menyebut Haji Isam tidak kenal 

dengan Agus Susetyo yang didalam surat 

dakwaan disebut sebagai konsultan pajak 

dari PT JB. Haji Isam juga mengaku tidak 

pernah memerintahkan untuk merekayasa 

pajak.” (paragraf 16) 

 

3. Analisis Framing Berita Tanggal 12 November 2021 

Judul: “Bombastis Harta Pegawai Pajak yang Diciduk KPK, 

Tembus Rp 6 M” 

Jakarta - Kasus korupsi eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian 

Keuangan Angin Prayitno Aji terus berlanjut. Kali ini dua orang 

pegawai pajak kembali jadi tersangka karena terlibat dalam pusara

n korupsi kasus Angin. (Define Problem) 

KPK baru saja menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus 

ini. Dua nama yang jadi tersangka diketahui adalah Wawan Ridwan 

(WR) dan Alfred Simanjuntak (AS). (Diagnose Cause) 

Beda Tindakan 

Pengumuman dilakukan hari ini, Kamis (11/11/2021), KPK 

melaporkan Wawan langsung ditahan, tapi Alfred belum ditangkap. 

Sebagai pegawai Kementerian Keuangan, dua orang ini adalah anak 

buah Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada 

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal 

Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 

2021, dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, 

Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 
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Dan Tenggara (Sulselbartra). (Make Moral Judgement) 

 

Sementara itu, Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada 

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal 

Pajak, yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak 

pada Kanwil DJP Jawa Barat II. 

Kekayaan Pejabat Instansi 

Yang jelas, baik Angin, Wawan, maupun Alfred ketiganya 

memiliki penghasilan yang besar sebagai pejabat instansi 

pemerintahan. Harta ketiganya pun sangat besar bila dilihat dalam l

aporan LHKPN-nya. (Treatment Recomendation) 

Dimulai dari Wawan selaku tersangka baru, dia tercatat 

memiliki total harta sebesar Rp. 6.072.074.329. Paling besar 

hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 4.767.725.000. 

Detailnya, dia memiliki dua unit rumah dan tanah di 

Bekasi dan Bandung, dan satu unit tanah di Lebak. 

Wawan punya satu motor dan mobil senilai Rp 523.500.000. 

Kemudian dia memiliki harta bergerak Rp 619.400.000 dan uang 

setara kas Rp 164.342.929. 

Wawan juga memiliki utang sebesar Rp 2.893.600. 

Dari Rp 18,62 miliar, harta yang berbentuk tanah dan 

bangunan totalnya Rp 14,91 miliar. Tanah dan bangunan itu berada 

di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara yang berbentuk alat 

transportasi dan mesin nilainya mencapai Rp 364,4 juta. Ada 3 

mobil yang dimiliki, yaitu Volkswagen Golf, Honda Freed, dan 

Chevrolet Captiva Jeep. 

Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar. 

Sisanya ada kas dan setara kas sebesar Rp 2,21 miliar, dan harta 
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lainnya senilai Rp 23,3 juta. Dengan begitu, Angin Prayitno Aji me

miliki total harta Rp 18.620.094.739. (Herdi Alif Al Hikam) 

 Berikutnya adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh 

media Detik.com dalam berita yang berjudul “Bombastis Harta 

Pegawai Pajak yang Diciduk KPK, Tembus Rp 6 M”. 

 Define Problems: Pendefinisian masalah pada berita ini 

adalah adanya dua orang pegawai pajak yang ikut terlibat dalam 

kasus suap Angin Prayitno Aji. 

 

“Kasus korupsi eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian 

Keuangan Angin Prayitno Aji terus berlanjut. Kali ini dua orang 

pegawai pajak kembali jadi tersangka karena terlibat dalam pusara

n korupsi kasus Angin.” 

Diagnose Causes: Penyebabnya adalah dua orang yang 

terlibat kasus suap Angin Prayitno Aji merupakan pegawai 

Kementrian Keuangan dan anak buah dari Menteri Keuangan Sri 

Mulyani. 

“Pengumuman dilakukan hari ini, Kamis (11/11/2021), KPK 

melaporkan Wawan langsung ditahan, tapi Alfred belum ditangkap. 

Sebagai pegawai Kementerian Keuangan, dua orang ini adalah anak 

buah Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada 

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal 

Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 

2021, dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, 

Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 

Dan Tenggara (Sulselbartra).” 
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Make Moral Judgement: Keputusan moral yang diambil dari 

berita ini adalah bahwa pendapatan pejabat baik Angin, Wawan 

maupun Alfred sangat besar bila dilihat dalam laporan LHKPN-nya. 

“Yang jelas, baik Angin, Wawan, maupun Alfred ketiganya 

memiliki penghasilan yang besar sebagai pejabat instansi 

pemerintahan. Harta ketiganya pun sangat besar bila dilihat dalam l

aporan LHKPN-nya.” 

Treatment Recomendation: Solusi yang sudah ditetapkan 

bahwasanya KPK sudah menetapkan dua pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak berstatus menjadi tersangka dalam kasus suap Angin 

Prayitno Aji. 

“KPK baru saja menetapkan dua pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai tersangka 

dalam kasus ini. Dua nama yang jadi tersangka diketahui adalah 

Wawan Ridwan (WR) dan Alfred Simanjuntak (AS).” 

Pada berita ini media Detik.com menonjolkan kata yaitu 

dengan memberi judul pada awalan kata dengan kosakata majas 

dengan imbuhan “Bombastis”, penggunaan majas pada judul berita 

guna memberikan efek tertentu dalam menarik minat pembaca. 

Berita ini membahas oknum pegawai pajak yang memiliki 

harta kekayaan hingga Rp. 6 M. dimulai dari harta kekayaan milik 

Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, hingga sampai kepada Angin 

Prayitno Aji. 

Moral yang didapat pada berita ini adalah sebagai pejabat di 

Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai penghasilan tinggi, 

seharusnya mampu mengendalikan diri dan seharusnya kasus suap 

tak terjadi. 



93 
 

 
 

Tabel 9. Bombastis Harta Pegawai Pajak 

yang Diciduk KPK, Tembus Rp 6 M 

Define Problems “Kasus korupsi eks pejabat Ditjen Pajak 

Kementrian Keuangan Angin Prayitno Aji 

terus berlanjut. Kali ini dua orang pegawai 

pajak kembali jadi tersangka karena 

terlibat dalam pusaran korupsi Angin.” 

(paragraf 1) 

Diagnose Cause “Pengumuman dilakukan hari ini Kamis 

(11/11/2021), KPK melaporkan Wawan 

langsung ditahan, tapi Alfred belum 

ditangkap. Sebagai pegawai Kementrian 

Keuangan, dua orang ini adalah anak buah 

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wawan 

merupakan Supervisor Tim Pemeriksa 

Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan 

Penagihan pada Direktorat Jenderal 

Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi 

Selatan sampai dengan Mei 2021, dan saat 

ini menjabat selaku Kepala Bidang 

Pendaftaran Ekstesifikasi, dan Penilaian 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan 

Tenggara (Sulsesbarta). (paragraf 3) 

Make Moral 

Judgement 

“Yang jelas, baik Angin, Wawan, maupun 

Alfred ketiganya memiliki penghasilan 

yang besar sebagai pejabat instansi 

pemerintahan. Harta ketiganya pun sangay 

besar bila dilihat dalam laporan LHKPN-

nya.” (paragraf 6) 
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Treatment 

Recomendation 

“KPK baru saja menetapkan dua pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Kementrian Keuangan sebagai tersangka 

dalam kasus ini. Dua nama yang jadi 

tersangka diketahui adalah Wawan 

Ridwan (WR) dan Alfred Simanjuntak 

(AS). (paragraf 2) 

  

4. Analisis Framing Berita Tanggal 13 November 2021 

Judul: Gokil! Pegawai Pajak yang Ditangkap KPK Ternyata 

Miliarder 

Jakarta - Dua orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Mereka adalah Wawan Ridwan dan Alfred Simanj

untak yang terlibat kasus suap pajak dengan Angin Prayitno 

Aji yang sudah ditangkap beberapa bulan lalu. Sudah tahu belum 

harta yang dimiliki kedua orang ini? Jika belum, 

berikut daftar hartanya.(Define Problem) 

Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada 

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal 

Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 

2021, dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, 

Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 

Dan Tenggara (Sulselbartra).(Diagnose Cause) 

 

Harta Bergerak 

Dia tercatat memiliki total harta sebesar Rp. 6.072.074.329. 

Paling besar hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp.4.767.
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725.000. Detailnya, dia memiliki dua unit rumah dan tanah di Beka

si dan Bandung, dan satu unit tanah di Lebak. 

Wawan punya satu motor dan mobil senilai Rp523.500.000.

 Kemudian dia memiliki harta bergerak Rp 619.400.000 dan uang s

etara kas Rp. 164.342.929. Wawan juga memiliki utang sebesar Rp

. 2.893.600.Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktor

at Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, 

yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil D

JP Jawa Barat II. 

Alfred Simanjuntak punya harta sebesar Rp 1.548.563.035. 

Hartanya terdiri dari rumah dan tanah senilai Rp 650.000.000. Dia 

memiliki satu unit rumah dan satu unit tanah di Bekasi. Alfred juga 

memiliki satu unit rumah di Bandung Barat. 

Kemudian, dia memiliki dua mobil dan satu motor sebagai 

kendaraan senilai Rp 288.000.000. Alfred tercatat memiliki harta 

bergerak senilai Rp. 142.000.000, dan uang setara kas sebanyak  R

p. 468.563.035. 

Bukan Cuma Wawan dan Alfred, Angin pun punya harta 

yang jauh lebih besar. Angin Prayitno Aji sebelumnya tercatat seba

gai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP. (Make Moral Judge

ment) 

Sebagai seorang pejabat negara, Angin juga tercatat sudah 

melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan LHKPN yang dikutip 

Kamis (4/5/2021) dia memiliki total harta Rp 18,62 miliar. 

 

Pelaporan harta kekayaan ini tercatat pada 28 Februari 

2020. Harta yang dimilikinya beragam mulai dari tanah dan bangu

nan, alat transportasi dan mesin, hingga harta bergerak lainnya. 

(Treatment Recomendation) 
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Dari Rp 18,62 miliar, harta yang berbentuk tanah dan bang

unan totalnya Rp 14,91 miliar. Tanah dan bangunan itu 

berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara yang berbe

ntuk alat transportasi dan mesin nilainya mencapai Rp 364,4 juta. 

Ada 3 mobil yang dimiliki, yaitu Volkswagen Golf, Honda Freed, 

dan Chevrolet Captiva Jeep. 

Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar. 

Sisanya ada kas dan setara kas sebesar Rp 2,21 miliar, dan harta 

lainnya senilai Rp 23,3 juta. Dengan begitu, Angin Prayitno Aji 

memiliki total harta Rp 18.620.094.739. (Sylke Febrina Laucereno) 

 Berikut adalah analisis framing yang dilakukan media 

Tempo.co dalam berita yang berjudul “Gokil! Pegawai Pajak yang 

Ditangkap KPK Ternyata Miliarder”. 

 Define Problems: Pendefinisian masalah pada berita ini 

adalah pada status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi kepada dua orang pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

“Jakarta - Dua orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Wawan Ridwan dan 

Alfred Simanjuntak yang terlibat kasus suap pajak dengan Angin 

Prayitno Aji yang sudah ditangkap beberapa bulan lalu. 

Sudah tahu belum harta yang dimiliki kedua orang ini? Jika belum, 

berikut daftar hartanya.” 

Diagnose Causes: Penyebabnya adalah kedua tersangka dan 

Angin Prayitno Aji mempunyai jabatan di Direktorat Jenderal Pajak, 

Seharusnya melaksanakan tugas semestinya. 
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“Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada 

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal 

Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 

2021, dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, 

Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 

Dan Tenggara (Sulselbartra).” 

Make Moral Judgement: Keputusan moral yang diambil dari 

berita ini yakni pada jabatan yang diemban oleh Angin Prayitno Aji 

yang memiliki harta dengan jumlah besar dan berstatus pernah 

pernah menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP. 

“Bukan Cuma Wawan dan Alfred, Angin pun punya harta y

ang jauh lebih besar. Angin Prayitno Aji sebelumnya tercatat sebag

ai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP.” 

Treatment Recomendation: Solusi yang ditawarkan oleh 

media Detik.com yakni pada pemberitaan pelaporan harta kekayaan 

milik Angin Prayitno Aji. Sehingga media Detik.com membingkai 

solusi pada laporan harta kekaayaan yang tercatat pada 28 Februrari 

2020. 

“Pelaporan harta kekayaan ini tercatat pada 28 Februari 

2020. Harta yang dimilikinya beragam mulai dari tanah dan 

bangunan, alat transportasi dan mesin, hingga harta bergerak lainny

a.” 

Pada berita ini media Detik.com menonjolkan kata majas 

dengan imbuhan kata “Gokil”, tentu saja kosakata tersebut menjadi 

perhatian bagi pembaca. Disisi lain, berita ini juga masuk dalam 

kategori terpopuler sepekan Detik.com pada Sabtu, 13 November 

2021.  

Berita ini membahas harta kekayaan milik Wawan Ridwan, 

Alfred Simanjuntak dan Angin Prayitno Aji. Berita keempat pada 
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penelitian ini mempunyai kesamaan di berita ketiga. Hanya saja 

pada berita ini sudah diringkas dan isinya lebih dipersingkat 

ketimbang berita ketiga yang memiliki kosakata “Bombastis”. 

Tabel 10. Framing Berita Gokil! Pegawai Pajak yang 

Ditangkap KPK Ternyata Miliarder 

Define Problems “Jakarta-Dua orang pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) kembali ditetapkan 

menjadi tersangka oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka 

adalah Wawan Ridwan dan Alfred 

Simanjuntak yang terlibat kasus suap pajak 

dengan Angin Prayitno Aji yang sudah 

ditangkap beberapa bulann lalu. Sudah tahu 

belum harta yang dimiliki kedua orang ini? 

Jika belum berikut daftar hartanya.” 

(paragraf 1) 

Diagnose Cause “Wawan merupakan Supervisor Tim 

Pemeriksa Pajak pada Direktorat 

Pemriksaan dan Penagihan pada Direktorat 

Jenderal Pajak/Kepala Pajak Bantaeng 

Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021, 

dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang 

Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan 

Tenggara (Sulselbarta),”  

“Alfred merupakamn Ketua Tim Pemeriksa 

pada Direktorat Pemeriksaan dan 

Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak 

yang saat ini menjabat Fungsional 
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Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa 

Barat II. Angin Prayitno Aji sebelumnya 

tercatat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan 

Penilaian DJP.”(paragraf 2) 

Make Moral 

Judgement 

“Bukan Cuma Wawan dan Alfred, Angin 

pun punya harta yang jauh lebih besar. 

Angin Prayitno Aji sebelumnya tercatat 

sebagai Direktur Ekstensifikasi dan 

Penilaian DJP.” (paragraf 8) 

Treatment 

Recomendation 

“Pelaporan harta kekayaan ini tercatat pada 

28 Februari 2020. Harta yang dimilikinya 

beragam mulai dari tanah dan hingga harta 

bergerak lainnya. (Paragraf 10) 

 

c. Pembahasan 

Tabel 11. Framing berita 

 

 

 

Perangkat 

Framing 

Berita Tempo.co 

Bacakan 

Pleidoi, 

Angin 

Prayitno Aji 

Merasa 

Difitnah di 

Kasus Suap 

Pajak 

Angin Prayitno 

Aji Divonis 

Hari Ini, KPK 

Optimistis 

Dinyatakan 

Bersalah 

Kasus Suap 

Pajak, 

Angin 

Prayitno Aji 

Minta 

Pindah 

Tahanan 

Polres 

Jakpus 

Breaking News: 

Hakim Vonis 

Angin Prayitno 

Aji 9 Tahun 

Penjara 

Define 

Problems 

Angin 

Prayitno Aji 

KPK Optimis 

mantan Direktur 

Permohonan 

pindah 

Vonis yang 

dilayangkan 
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merasa 

difitnah pada 

kasus suap 

pemeriksaan 

Pajak 

Pemeriksaan 

dan Penagihan 

pada Ditjen 

Pajak akan 

dinyatakan 

bersalah 

tahanan ke 

Polres 

Jakarta Pusat 

Ketua majelis 

Hakim Tipikor ke 

terdakwa Angin 

Prayitno Aji 

Diagnose 

Causes 

Angin 

mengatakan 

ada pihak 

yang ingin 

menyeretnya 

di kasus suap. 

Paradigma 

penanganan 

korupsi sebagai 

kejahatan extra 

ordinary 

Fahzal 

Hendri 

menyampaik

an bahwa 

tahanan KPK 

khusus 

Terbukti bersalah 

melakukan tindak 

pidana korupsi 

Make Moral 

Judgement 

Hubungan 

sosial keluarga 

Angin 

Prayitno Aji 

rusak gara-

gara kasus 

suap. 

Penegakkan 

hukum itu 

dilakukan untuk 

memberikan 

efek jera 

Tidak ada 

alasan 

Kepindahan 

oleh Kuasa 

Hukum 

Angin 

Prayitno Aji 

Penjatuhan Vonis 

Penjara dan 

Subsider Penjara 

Treatment 

Recomendati

on 

Tuntutan Jaksa 

KPK kepada 

Angin 

Prayitno Aji 

yaitu 9 tahun 

penjara. 

Tuntutan 

membayar uang 

pengganti 

kepada 

terdakwa kasus 

suap 

Angin 

ditahan di 

Rumah 

Tahanan 

KPK 

Harta benda 

terdakwa disita 

apabila tidak 

sanggup 

membayar pidana 

uang pengganti 

 

 Berita Detik.com 
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Perangkat 

Framing 

Murka Sri 

Mulyani ke 

Pegawai 

Pajak yang 

diduga 

Terima Suap 

Mengenal Haji 

Isam, Crazy 

Rich Kalsel 

yang 

Pabriknya 

Diresmikan 

Jokowi 

Bombastis 

Harta 

Pegawai 

Pajak yang 

diciduk 

KPK, 

Tembus Rp 

6 M 

Gokil! Pegawai 

Pajak yang 

Ditangkap KPK 

Ternyata 

Miliarder 

Define 

Problems 

Direktorat 

Jenderal Pajak 

kembali 

tersandung 

dugaan kasus 

suap 

Nama Andi 

Syamsuddin 

(Haji Isam) 

disorot gara-

gara terseret 

kasus korupsi 

pajak 

Dua pegawai 

Pajak terlibat 

dalam 

pusaran 

korupsi 

Angin 

Wawan dan 

Alfred ditetapkan 

menjadi tersangka 

oleh KPK 

Diagnose 

Causes 

Aduan suap 

dari 

masyarakat 

sejak awal 

2020  

Haji Isam 

diduga bermain 

mata dengan 

pejabat pajak 

mengenai pajak 

perusahaannya 

Penangkapan 

Wawan dan 

belum 

ditangkapnya 

Alfred 

Penyalahgunaan 

Jabatan yang 

sudah didapatkan 

Make Moral 

Judgement 

Tindak tercela 

pegawai 

otoritas pajak 

Kesaksian tidak 

benar dan 

menyesatkan 

Besarnya 

penghasilan 

Wawan, 

Alfred dan 

Angin 

Prayitno Aji 

Mantan Direktur 

Ekstensifikasi dan 

Penilaian DJP 

mempunyai harta 

yang jauh lebih 

besar 



102 
 

 
 

Treatment 

Recomendati

on 

Pembebasan 

tugas terhadap 

pelaku dugaan 

kasus suap 

Haji Isam tidak 

kenal dengan 

Agus Susetyo 

Penetapan 

tersangka 

kepada 

Wawan dan 

Alfred 

Pelaporan harta 

kekayaan 

 

1. Pembingkaian berita kasus suap yang terjadi di Direktorat Jenderal 

Pajak Kementrian Keuangan pada media Tempo.co dan Detik.com, 

mempunyai perbedaan dalam beberapa berita, walaupun sama 

membahas mengenai kasus suap yang dilakukan oleh pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan namun keduanya 

memiliki sudut pandang berbeda. Tempo.co memberitakan kasus 

suap yang terjadi, disisi lain wartawan naungan Tempo mengalami 

tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengawal Angin Prayitno Aji. 

Namun tidak mengurangi unsur-unsur penting berita. dari sudut 

pandang Detik.com juga memberitakan terkait Kasus suap di 

Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Angin Prayitno Aji. 

akan tetapi Detik.com mempunyai pembawaan yang berbeda, 

dengan menyematkan tajuk “terpopuler sepekan” sehingga berita 

yang dipublikasikan memiliki daya tarik tersendiri. 

Langkah perbaikkan Direktorat Jenderal Pajak, ialah harus 

melaksanakan tugas atau kewajiban dalam melaksanakan pajak 

tanpa adanya penyelewangan pajak. Diantaranya sudah diatur  

dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi nomor 

28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah melaksanakan kewajiban 

pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa dengan berlandasan UU, dengan catatan 

tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara serta untuk memakmurkan rakyat. Sehingga 
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pajak bersifat wajib, namun apabila pegawai pajak tersandung kasus 

suap, maka citra Ditjen Pajak akan turun dan masyarakat abai dalam 

melaksanakan perpajakkan. (Ariyanti, 2020) 

Dari kedua media online Tempo.co dan Detik.com peneliti 

sudah menganalisis kedelapan berita dengan masing-masing media 

empat berita yang diambil. Media Tempo dalam pemberitaan kasus 

suap Angin Prayitno Aji memberitakannya dengan memperhatikan 

unsur, elemen dan Kode etik berita, sedangkan Detik.com selain 

memberitakan kasus suap juga menulis berita yang menyinggung 

harta kekayaan serta tokoh yang terseret kasus suap tersebut. melalui 

berita yang dipublikasikan kedua media. bahwasanya Tempo.co 

menjelaskan berita dengan memperhatikan dari segala aspek yang 

dimuat dan bersinggungan,. Pada Detik.com menjelaskan dan 

memberitakan terkait kasus suap beserta kondisi finansial yang 

dimiliki oleh pelaku. Namun berita yang dimuat tidak 

memperhatikan unsur berita yang berbeda. Terletak pada judul yang 

berbeda namun pada isi berita mempunyai maksud yang sama. 

Penelitian berdasarkan analisis framing ini digambarkan 

sebagai analisis untuk memberikan informasi tentang bagaimana 

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

media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui kontruksi. Realitas 

sosial diartikan dan dikontruksi dengan arti tertentu. Peristiwa 

dipahami dengan bentuk tertentu. Hasilnya ialah sebuah 

pemberitaan media pada sisi tertentu atau melakukan wawancara 

dengan orang-orang tertentu. Semua elemen tersebut bukan hanya 

bagian dari teknik jurnalistik melainkan menandai bagaimana 

sebuah peristiwa mempunyai arti dan di tampilkan. (Naqqiyah, 

2020) 

Hal tersebut sesuai dengan fungsi media massa yakni sebagai 

sarana penyebar informasi dibidang apapun, baik pendidikan, 
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politik, sosial, budaya, Dan dalam media cetak, elektronik maupun 

online. (Affinanto, 2017) 

2. Hal ini dapat sesuai dengan Jurnal yang dibuat oleh Eka Liana Putri. 

Dalam penelitiannya Tempo.co memperlihatkan adanya 

pengulangan kata yang disajikan pada berita guna memberi 

penekanan informasi yang akan disampaikan kepada pembaca. Pada 

foto yang ditampilkan oleh Tempo.co hanya digunakan sebagai 

pelengkap berita saja dan tidak mendukung isi berita. Sedangkan 

Suara.com dalam menerbitkan berita tidak memperhatikan unsur-

unsur pada berita. penggunaan diksi pada headline dan lead pada 

berita bahasa yang digunakan tidak baku seperti kata “telisik.(Putri, 

2022) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang digunakan, yakni metode framing model 

Robert N. Entman dengan perangkat problem identification, diagnose 

cause, make moral judgement, treatment recommendation pada delapan 

berita dari dua media Tempo.co dan Detik.com dengan masing-masing 

media diambil empat berita, delapan berita diambil berdasarkan keterkaitan 

media dan dari tagline yang disematkan, diantaranya empat berita Tempo.co 

mengangkat kasus suap yang dikemas secara runtut dan bersinggungan 

dengan berita yang dimuat. Sedangkan empat berita Detik.com 

memberitakan kasus suap serta mengenai kekayaan pegawai pajak serta 

personal tokoh yang dikaitkan dengan kasus suap di Direktorat Jenderal 

Pajak Kementrian Keuangan berdasarkan kategori berita populer sepekan. 

Masalah yang diidentifikasi yakni permasalahan kasus suap yang 

terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. dari kurun waktu 

15 tahun ada 13 Kasus suap yang dilakukan oleh mantan pejabat Direktorat 

Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Hingaa sampai pada kasus suap yang 

menimpa mantan Direktur Ekstensifikasi dan penilaian Direktorat Jenderal 

Pajak yaitu Angin Prayitno Aji. Mantan Direktur Ekstensifikasi dan 

penilaian Direktorat Jenderal Pajak disebut menyalahgunakan jabatannya 

untuk mengatur pajak kepada perusahaan swasta dengan tujuan untuk 

mempermudah pajak dari perusahaan swasta. Uang suap yang diterima 

terdakwa mencapai Rp. 55 Miliar dibagi menjadi dua yakni Rp. 15 Miliar 

dan 4 Juta dollar Singapura setara Rp. 42,17 Miliar. Tentu saja hal tersebut 

merugikan pendapatan Negara perihal pajak yang sudah diatur untuk 

perusahaan swasta. Sehingga terdakwa diharuskan membayar uang 

pengganti senilai Rp. 3,375 miliar dan 1,95 juta dollar Singapura yang 

dihitung Rp.10.277 perdollar. pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo.co 
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dan Detik.com mempunyai berita yang sama terkait mengenai kasus suap 

yang sedang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 

Tempo.co memberitakan dengan sifat yang urgensi seperti penggunaan 

judul Breaking news. Sedangkan Detik.com memberitakan secara cepat, 

namun keterkaitan berita satu dengan yang lain isi berita hampir sama 

walaupun sudah berbeda judul. menjadikan kedua media ini mempunyai 

efek pada pemberitaan yang dipublikasikan, dan penulis mengangkat berita 

Tempo.co berdasarkan riwayat tempo.co yang tegas dalam memberitakan 

kasus investigasi, disisi lain wartawan Tempo.co juga menjadi korban 

kekerasan pengawal Angin Praryitno Aji saat ingin mengkonfirmasi kasus 

suap yang menyangkut Angin Prayitno Aji. Sedangkan berita Detik.com 

berdasarkan tagline yang dipakai. 

Media Detik.com pada berita yang dimuat menggunakan judul berita 

yang tidak baku serta tidak memperhatikan unsur-unsur dari dalam berita. 

Penggunaan kata “Bombastis”, “Crazy Rich”, “Gokil!” merupakan kata 

kiasan dan tidak formal. Disisi lain terdapat berita yang dimuat ulang hanya 

saja judul berita berbeda. Menandakan bahwasanya Detik.com hanya 

memperhatikan kuantitas berita daripada kualitas berita yang dimuat. 

Sedangkan untuk Tempo.co menggunakan kata baku dan formal serta 

pemberitaan yang berbobot karena memperhatikan unsur-unsur berita serta 

keberimbangan dalam menyampaikan berita. 

 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan  pembahasasn dan penelitian pemberitaan kasus suap 

di Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, ada beberapa hal yang 
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disarankan oleh penulis kepada media Tempo.co dan Detik.com serta pada 

penelitian selanjutnya yakni sebagai berikut: 

1. Tempo.co diharapkan tetap memberitakan sesuatu berdasarkan 

realita serta mengedepankan unsur dan kaidah berita.Sedangkan 

Detik.com harapannya kedepan mampu memberitakan berita sesuai 

dengan perkembangan isu berita terkait serta memberikan kualitas 

berita berdasarkan unsur-unsur berita yang ada. 

2. Pada pemberitaan apapun media Tempo.co tetap menjunjung tinggi 

sikap netral dan sesuai dengan fakta dilapangan. Dan tetap 

mempertahankan berita investigasi terkait kasus-kasus suap ataupun 

yang merugikan banyak pihak. Pada Detik.com pemberitaan apapun 

tetap selalu update dan mampu memperbaiki kualitas berita yang 

dimuat. 

3. Penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat serta sebagai 

refrensi untuk penelitian selanjutnya, dengan catatan tetap 

memperhatikan kaidah-kaidah penulisan dalam menyusun sebuah 

penulisan, serta sumber yang akurat berdasarkan data-data yang 

komplit dan aktual. Sehingga Penelitian mengenai analisis framing 

mampu memperlihatkan/dan membuktikan bagaimana media di 

Indonesia atau sekitar mempunyai cara pandang dalam menyusun 

sebuah berita di lapangan. 

4. Penelitian selanjutnya bisa lebih jeli dalam mengangkat berita 

terkait framing media. Dan peneliti netral dalam menelusuri framing 

media dengan temuan data berdasarkan berita dilapangan, dan 

mampu menyimpulkan apakah media memiliki unsur tertentu dalam 

mempublikasikan sebuah berita. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adyatama, E. (2021). Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan 



108 
 

 
 

Tempo Saat Liputan di Surabaya. Tempo.Co. Retrieved from 

https://nasional.tempo.co/read/1446792/begini-kronologi-penganiayaan-

terhadap-wartawan-tempo-saat-liputan-di-surabaya 

Affinanto, D. K. (2017). PEMBINGKAIAN BERITA KASUS SUAP PATRIALIS 

AKBAR DI HARIAN KOMPAS (Analisis Framing Robert N. Entman Harian 

Kompas Edisi Januari - Februari 2017). 93. 

Andrianto, R. (2021). Jejak Dugaan Kasus Suap Pajak Angin Prayitno Aji di 

KPK. Retrieved October 23, 2021, from www.cnnindonesia.com website: 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210329093755-12-623248/jejak-

dugaan-kasus-suap-pajak-angin-prayitno-aji-di-kpk 

Ariyanti, F. (2020). Direktorat Jenderal Pajak: Pengertian, Tugas dan Fungsinya, 

serta Profil Dirjen Pajak. Retrieved from cermati.com website: 

https://www.cermati.com/artikel/direktorat-jenderal-pajak-pengertian-tugas-

dan-fungsinya-serta-profil-dirjen-pajak 

Asy-syukriyyah. (2014). Persuasi Dalam Media. Komunikasi Dan Penyiaran 

Islam, 20. 

Bahri,  andini nur. (2019). Diktat Jurnalistik Online. DIktat Jurnalistik Online, 1–

62. Retrieved from 

https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1337/persentase-panjang-

jalan-tol-yang-beroperasi-menurut-operatornya-2014.html 

Dennis McQuail. (2011). Teori Komunikasi Massa McQuail Edisi Buku Denis 

McQuail (Mcquail’s; A. Novianty, Ed.). Jakarta: Salemba Humanika. 

Eleanora, N. F. (2012). PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM 

DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN. HUKUM DAN DINAMIKA 

MASYARAKAT VOL.9 NO.2 APRIL 2012, 9(0854), 131–142. 

Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Kontruksi, ideologi, dan Politik Media (N. H. 

SA, Ed.). Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 



109 
 

 
 

Fitriansyah, F. (2018). Efek Komunikasi Massa Pada Khalayak. Cakrawala, 

18(2), 171–178. 

Hartanto, S. A. (2021). Angin Prayitno Jadi Tersangka Suap Pajak Sejak Februari, 

Bebas Tugas Senin Pekan Ini. Bisnis.Com. Retrieved from 

https://today.line.me/id/v2/article/XmvN0X 

Iwan Supriatna & Yaumal Asri Adi Hutahusut. (2021). Marak Kasus Suap Pajak 

dan Korupsi, Sri Mulyani Disorot ICW. Retrieved October 23, 2021, from 

Suara.com website: 

https://www.suara.com/bisnis/2021/03/09/082940/marak-kasus-suap-pajak-

dan-korupsi-sri-mulyani-disorot-icw?page=all 

Junaidi, P. (2017). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi I Ketut Patra, J. (2018). 

Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2). Riset 

Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79. 

https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2). 

Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79. 

Kusmiati, Y. (2018). Warisan Sosial Sebagai Salah Satu Fungsi Komunikasi 

Massa: Sebuah Tinjauan Komunikasi Islam. UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 1–8. 

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). Bandung: PT 

REMAJA ROSDAKARYA. 

Mustofa, M., & Kunci, K. (2013). Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di 

Indonesia : Telaah Kriminologis. Masalah-Masalah Hukum, 42(1), 1–5. 

https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.1-5 

Naqqiyah, M. S. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNN 

Indonesia.com dan Tirto.id Mengenai Kasus Pandemi Covid-19. Jurnal 

Kopis: Kajian Penelitian Dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam, 

3(01), 18–27. https://doi.org/10.33367/kpi.v3i01.1483 

Nurudin. (2009). Jurnalisme Masa Kini. In Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: 



110 
 

 
 

RajaGrafindo Persada. 

Putra, G. K. (2018). Strategi komunikasi humas Ditjen Pajak RI dalam upaya 

pemulihan citra pasca kasus gayus. Jurnal Ilmiah WIDYA, 5(1), 35–39. 

Putri, E. L. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Suap Ditjen Pajak Pada 

Media Online Tempo . Co dan Suara . Com. 6, 3085–3090. 

Riana, F. (2020). Koran Tempo Raih Penghargaan Surat Kabar Berdedikasi dalam 

Berbahasa Indonesia. Tempo.Co. Retrieved from 

https://nasional.tempo.co/read/1400463/koran-tempo-raih-penghargaan-

surat-kabar-berdedikasi-dalam-berbahasa-indonesia 

Romli, A. S. M. (2018). Jurnalistik Online (M. A. E. Irwan Kurniawan, Ed.). 

Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia. 

Santoso, T. (2013). Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia. 

Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), 402–414. 

Sobur, A. (2012). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, 

Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA. 

Tempo. (2019). Sejarah Tempo. Retrieved August 9, 2022, from Tempo.co 

website: https://www.tempo.id/corporate.php 

Victoria, A. O. (2021). Celah Suap Pajak di Tengah Anjloknya Penerimaan 

Negara. Retrieved October 23, 2021, from Katadata.co.id website: 

https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6040dbd37e6a1/celah-suap-pajak-

di-tengah-anjloknya-penerimaan-negara 

WEBSITE 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-suap-di-

sektor-swasta-lt5f086878a3f65 

 



111 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 
 

Struktur Redaksi Detik.com 

a) Direktur Konten : Alfito Deannova Ginting 

b) Dewan Redaksi : Alfito Deannova Ginting, Ardhi Suryadhi, Elvan 

Dany Sutrisno Odillia Winneke, Sudrajat, Fajar Pratama, Fakih Fahmi. 

c) Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Alfito Deannova Ginting   

d) Wakil Pemimpin Redaksi : Ardhi Suyardhi, Elvan Dany Sutrisno 

Struktur Redaksi Tempo.co 

a) Direktur Utama : Wahyu Dhyatmika 

b) Direktur  : Burhan Sholihin, Y. Tomi Aryanto 

c) Pemimpin Redaksi : Anton Aprianto 

d) Redaktur Eksekutif : Anton Septian 

e) Koordinator Kanal Vertikal : Anton Septian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

Detik.com 

1.  

 

Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali 

tersandung dugaan kasus suap yang melibatkan pegawainya. Kasus ini sedang 

diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena nilainya mencapai 

puluhan miliar. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati murka dengan masalah tersebut. Dalam 

keterangannya dia menyebutkan ada aduan dari masyarakat sejak awal 2020 lalu. 

Aduan inilah yang kemudian menjadi bahan unit kepatuhan internal Kementerian 

Keuangan dan KPK untuk ditindaklanjuti. Bahkan Sri Mulyani mengungkapkan 

praktik ini adalah sebuah pengkhianatan. 

 

"Dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP ini jelas merupakan pengkhianatan 

dan telah melukai perasaan dari seluruh baik di DJP maupun seluruh jajaran 

Kemenkeu, di seluruh Indonesia yang telah dan terus, dan akan berpegang pada 

prinsip integritas dan profesionalitas, "katanya. 

Terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga terlibat di 
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dalam dugaan suap tersebut telah dilakukan pembebasan tugas," kata Sri 

Mulyani.Tindakan koruptif maupun suap ini bukan yang pertama kali di lingkungan 

DJP Kementerian Keuangan. Seolah tak kapok, dugaan kasus suap ini pun 

memperpanjang daftar tindak tercela pegawai otoritas pajak nasional yang 

sebelumnya pun pernah terjadi. 

 

Ingat Gayus Tambunan? Ya kasus korupsi Gayus bisa disebut paling fenomenal di 

lingkungan Kementerian Keuangan. Tindak pidananya sangat banyak mulai dari 

pengurangan pajak hingga pembuatan paspor palsu. 

 

Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (3/3/2021), banyak pejabat di lingkungan DJP 

yang kena operasi tangkap tangan (OTT) lantaran dugaan kasus suap dan 

korupsi. Berikut daftarnya. 
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2.  

 

Jakarta - Nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam kembali menjadi 

sorotan. Jika sebelumnya, disorot gara-gara terseret kasus korupsi pejabat pajak, 

kini disorot karena pabrik biodieselnya diresmikan Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). Sebagai informasi, pabriknya terletak di Kalimantan dan dikelola PT 

Jhonlin Agro Raya (JAR) anak usaha Jhonlin Group. 

 

Dalam catatan detikcom dikutip Sabtu (23/10/2021), Haji Isam diketahui memiliki 

perusahaan Jhonlin Group yang bergerak di berbagai macam industri, salah satu 

yang besar adalah pertambangan. Perusahaannya berbasis di Batu Licin 

Kalimantan Selatan. 

 

Haji Isam memang sudah tidak asing, dia disebut-sebut sebagai crazy rich 

Kalimantan Selatan karena kekayaannya. Tidak ada sumber terbuka yang 

menyebutkan total kekayaan milik Haji Isam. Hanya saja, dalam pemberitaan 

detikcom sebelumnya, Haji Isam memiliki penghasilan per bulan mencapai Rp 40 

miliar. 
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Untuk usahanya, selain bisnis pertambangan Ia juga disebut memiliki usaha lain 

yang masih di bawah naungan Jhonlin Group. Dari penelusuran detikcom, usahanya 

ada yang bergerak di sektor media, penyewaan jet pribadi, properti, dan lain 

sebagainya. Bahkan, perusahaannya ini juga memiliki sebuah tim mobil balap 

bernama Jhonlin Racing Team. Sosok Haji Isam juga pernah viral setelah acara 

lamaran anaknya digelar sangat mewah. Sang anak, Liana Jhonlin, saat itu dilamar 

pada 1 Januari 2020. 

 

Acara tersebut dilangsungkan secara mewah di rumahnya di Banjarmasin, Kalsel. 

Bukan saja mewah, acara itu juga dihadiri artis papan atas Indonesia, pengisi 

acaranya pun dijemput menggunakan jet pribadi. 

 

Sebelumnya, sosok Haji Isam juga menjadi sorotan gara-gara namanya terseret di 

kasus korupsi pejabat pajak. Haji Isam diduga 'bermain mata' dengan pejabat 

pajak berkaitan dengan nilai pajak perusahaannya. 

 

Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 4 Oktober 

kemarin. Sidang itu mengadili terdakwa Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Dadan 

Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan 

Pemeriksaan di Ditjen Pajak. 

 

Dalam sidang juga dihadiri seorang saksi atas nama Yulmanizar sebagai mantan 

anggota tim pemeriksa pajak di Ditjen Pajak. Dari kesaksian Yulmanizar dalam 

Berita Acara Perkara no 41 itu lah nama Haji Isam muncul. 

 

Yulmanizar mengaku sempat bertemu orang bernama Agus Susetyo selaku 

konsultan pajak PT Jhonlin milik Haji Isam. Disebutkan pertemuan itu meminta 

agar nilai perhitungan pajak PT Jhonlin dikondisikan pada Rp 10 miliar saja. 
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Nah dalam pertemuan itu menurut kesaksian Yulmanizar adalah permintaan 

langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama yang tidak lain tidak bukan adalah 

Samsuddin Andi Arsyad yang kita kenal Haji Isam. 

 

Pihak Haji Isam pun sempat melancarkan serangan balik, PT Jhonlin Baratama (JB) 

sebagai anak usaha dari Jhonlin Group yang berpusat di Kabupaten Tanah Bumbu, 

Kalsel. Bidang usaha PT JB di sektor pertambangan batubara. 

 

Belakangan, Haji Isam melalui kuasa hukumnya bernama Junaidi membantah soal 

kesaksian dalam persidangan itu. Pihak Haji Isam juga melaporkan saksi itu ke 

Bareskrim Polri dengan tudingan kesaksian palsu. 

 

"Keterangan yang disampaikan oleh saudara Yulmanizar selaku saksi pada 

persidangan terdakwa Angin Prayitno tertanggal 4 Oktober 2021 adalah keterangan 

yang tidak benar dan menyesatkan serta kesaksian tersebut merupakan 

kesaksian de auditu," kata Junaidi dalam keterangannya. 

 

Junaidi menyebut Haji Isam tidak kenal dengan Agus Susetyo, yang di dalam surat 

dakwaan disebut sebagai konsultan pajak dari PT JB. Haji Isam juga 

mengaku tidak pernah memerintahkan untuk merekayasa pajak. 

 

"Klien kami hanya merupakan pemegang saham ultimate di holding company yang 

tidak terlibat dalam kepengurusan dan operasional PT Jhonlin Baratama sehingga 

tidak mengetahui hal-hal terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama," papar 

Junaidi. 
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3.  

 

Jakarta - Kasus korupsi eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin 

Prayitno Aji terus berlanjut. Kali ini dua orang pegawai pajak kembali jadi 

tersangka karena terlibat dalam pusaran korupsi kasus Angin. 

 

KPK baru saja menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dua nama yang jadi 

tersangka diketahui adalah Wawan Ridwan (WR) dan Alfred Simanjuntak (AS). 

 

Pengumuman dilakukan hari ini, Kamis (11/11/2021), KPK melaporkan Wawan 

langsung ditahan, tapi Alfred belum ditangkap. Sebagai pegawai Kementerian 

Keuangan, dua orang ini adalah anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan 

dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi 

Selatan sampai dengan Mei 2021, dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang 

Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 
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Dan Tenggara (Sulselbartra). 

 

Sementara itu, Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat 

Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, yang saat ini menjabat 

Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II. 

 

Yang jelas, baik Angin, Wawan, maupun Alfred ketiganya memiliki penghasilan 

yang besar sebagai pejabat instansi pemerintahan. Harta ketiganya pun sangat 

besar bila dilihat dalam laporan LHKPN-nya. 

 

Dimulai dari Wawan selaku tersangka baru, dia tercatat memiliki total harta sebesar 

Rp. 6.072.074.329. Paling besar hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 

4.767.725.000. Detailnya, dia memiliki dua unit rumah dan tanah di 

Bekasi dan Bandung, dan satu unit tanah di Lebak. 

 

Wawan punya satu motor dan mobil senilai Rp 523.500.000. Kemudian dia 

memiliki harta bergerak Rp 619.400.000 dan uang setara kas Rp 164.342.929. 

Wawan juga memiliki utang sebesar Rp 2.893.600. 

 

Dari Rp 18,62 miliar, harta yang berbentuk tanah dan bangunan totalnya Rp 14,91 

miliar. Tanah dan bangunan itu berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. 

Sementara yang berbentuk alat transportasi dan mesin nilainya mencapai Rp 364,4 

juta. Ada 3 mobil yang dimiliki, yaitu Volkswagen Golf, Honda Freed, dan 

Chevrolet Captiva Jeep. 

 

Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar. Sisanya ada kas dan setara 

kas sebesar Rp 2,21 miliar, dan harta lainnya senilai Rp 23,3 juta. Dengan 

begitu, Angin Prayitno Aji memiliki total harta Rp 18.620.094.739. 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta - Dua orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali ditetapkan 

menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah 

Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak yang terlibat kasus suap pajak dengan 

Angin Prayitno Aji yang sudah ditangkap beberapa bulan lalu. 

Sudah tahu belum harta yang dimiliki kedua orang ini? Jika belum, berikut daftar 

hartanya. 

 

Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan 

dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi 

Selatan sampai dengan Mei 2021, dan saat ini menjabat selaku Kepala Bidang 

Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 

Dan Tenggara (Sulselbartra). 
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Dia tercatat memiliki total harta sebesar Rp. 6.072.074.329. Paling besar hartanya 

berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 4.767.725.000. Detailnya, dia memiliki dua 

unit rumah dan tanah di Bekasi dan Bandung, dan satu unit tanah di Lebak. 

 

Wawan punya satu motor dan mobil senilai Rp 523.500.000. Kemudian dia 

memiliki harta bergerak Rp 619.400.000 dan uang setara kas Rp 164.342.929. 

Wawan juga memiliki utang sebesar Rp 2.893.600. 

Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan 

Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, yang saat ini menjabat Fungsional 

Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II. 

 

Alfred Simanjuntak punya harta sebesar Rp 1.548.563.035. Hartanya terdiri dari 

rumah dan tanah senilai Rp 650.000.000. Dia memiliki satu unit rumah dan satu 

unit tanah di Bekasi. Alfred juga memiliki satu unit rumah di Bandung Barat. 

 

Kemudian, dia memiliki dua mobil dan satu motor sebagai kendaraan senilai Rp 

288.000.000. Alfred tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp 142.000.000 dan 

uang setara kas sebanyak Rp. 468.563.035. 

 

Bukan cuma Wawan dan Alfred, Angin pun punya harta yang jauh lebih besar. 

Angin Prayitno Aji sebelumnya tercatat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan 

Penilaian DJP. 

 

Sebagai seorang pejabat negara, Angin juga tercatat sudah melaporkan harta 

kekayaannya. Berdasarkan LHKPN yang dikutip Kamis (4/5/2021) dia memiliki 

total harta Rp 18,62 miliar. 

 

Pelaporan harta kekayaan ini tercatat pada 28 Februari 2020. Harta yang 

dimilikinya beragam mulai dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, 

hingga harta bergerak lainnya. 
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Dari Rp 18,62 miliar, harta yang berbentuk tanah dan bangunan totalnya Rp 14,91 

miliar. Tanah dan bangunan itu berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. 

Sementara yang berbentuk alat transportasi dan mesin nilainya mencapai Rp 364,4 

juta. Ada 3 mobil yang dimiliki, yaitu Volkswagen Golf, Honda Freed, dan 

Chevrolet Captiva Jeep. 

 

Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar. Sisanya ada kas dan setara 

kas sebesar Rp 2,21 miliar, dan harta lainnya senilai Rp 23,3 juta. Dengan begitu, 

Angin Prayitno Aji memiliki total harta Rp 18.620.094.739. 
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Tempo.co 

1.  

 

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak 

Angin Prayitno Aji merasa difitnah di kasus suap pemeriksaan pajak. Dia 

mengatakan tak terlibat dalam kasus suap pemeriksaan pajak yang menyeretnya 

menjadi terdakwa. 

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
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“Itu semua adalah fitnah keji yang ditujukan kepada saya,” kata Angin 

membacakan pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 

Selasa, 18 Januari 2022. 

Angin mengatakan ada pihak yang ingin menyeretnya di kasus ini. Dia mengatakan 

tak pernah memerintahkan penerimaan suap pajak. Selaku direktur, Angin 

mengatakan tak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan dengan para 

wajib pajak. 

Selain dengan wajib pajak, Angin juga mengatakan tak pernah memerintahkan 

bawahannya untuk merekayasa nilai pajak. Dia mengatakan petugas pemeriksa 

pajak mempunyai hak independen dalam melaksanakan tugas. Direktur, kata dia, 

sangat dibatasi supaya tidak mengintervensi kerja bawahannya.  

“Sangat mustahil direktur mempunyai kemampuan mempengaruhi mereka,” ujar 

Angin. 

Angin mengatakan kasus yang menyeretnya ini berdampak pada kariernya dan 

keluarga. Dia mengatakan hubungan sosial keluarganya rusak gara-gara kasus ini.  

“Semua fitnah yang ditujukan kepada saya berdampak luar biasa terhadap  saya dan 

keluarga saya,” kata dia. 

Sebelumnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Angin 9 tahun 

penjara. KPK mendakwa Angin dan bawahannya Dadan Ramdani menerima uang 

suap pajak sebanyak Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau sekitar Rp42,17 

miliar. Suap diterima berhubungan dengan pemeriksaan tiga wajib pajak, yaitu PT 

Gunung Madu Plantations, PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT Jhonlin Baratama. 

 

 

 

https://www.tempo.co/tag/suap-pajak
https://www.tempo.co/tag/jhonlin-baratama
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2.  

 

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang vonis terhadap terdakwa Angin Prayitno Aji akan 

digelar hari ini Jumat, 4 Februari 2022. Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menyatakan KPK optimistis 

mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak akan dinyatakan 

bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi suap pajak. 

"Dari seluruh fakta persidangan perkara ini, kami optimistis alat bukti yang 

dihadirkan tim jaksa dapat memberikan keyakinan majelis hakim. Sehingga 

perbuatan terdakwa Angin Prayitino Aji dan kawan-kawan dapat dinyatakan 

bersalah," ujar dia saat dihubungi Jumat, 4 Februari 2022. 

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
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Menurut Ali, KPK berharap majelis hakim dapat memutus sebagaimana tuntutan 

tim jaksa. Karena, kata dia, komisi antirasuah itu sudah memahami bahwa 

paradigma penanganan korupsi sebagai kejahatan extra ordinary tidak hanya soal 

penegakkan hukum demi rasa keadilan. 

"Namun bagaimana penegakkan hukum itu juga mampu memberi efek jera untuk 

mencegah perbuatan serupa kembali terulang," katanya. 

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Angin dihukum 9 tahun penjara. Jaksa menilai 

dia terbukti menerima suap untuk mengakali nilai pajak tiga perusahaan. Sidang 

vonis juga akan dilakukan terhadap satu orang lainnya yakni eks Kepala Sub 

Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani 

yang dituntut 6 tahun penjara. 

Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti masing-masing Rp 3,375 miliar 

dan Sin$ 1,095 juta dengan kurs Rp 10.227 per dolar Singapura. Uang pengganti 

harus dibayar satu bulan setelah putusan inkrah. Jika tidak, harta benda keduanya 

akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika tidak mencukupi maka diganti dengan 

pidana 3 tahun penjara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tempo.co/tag/kpk
https://www.tempo.co/tag/ditjen-pajak
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3.  

 

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan, Angin Prayitno Aji, mengajukan permohonan untuk pindah tahanan ke 

Polres Jakarta Pusat. 

Permohonan tersebut disampaikan tim kuasa hukumnya usai sidang pemeriksaan 

saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 9 November 2021. “Ini 

https://nasional.tempo.co/read/1526673/tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
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tahanannya khusus, tahanan KPK. Dia punya rumah tahanan sendiri,” kata hakim 

ketua Fahzal Hendri. 

Kuasa hukum Angin tak menyampaikan alasan kliennya untuk pindah. Majelis 

hakim menyampaikan agar kuasa hukum mengajukan saja permohonan tersebut, 

dan hakim akan melihat relevansi perpindahan tersebut.  

Angin saat ini ditahan di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih. Usai 

persidangan, ia mengungkapkan alasannya mengajukan pindah ke rutan Polres 

Jakarta pusat. “Supaya konsultan bisa komunikasi dengan kita,” kata Angin. 

Kuasa hukum Angin, Syaefullah Hamid, menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa 

menemui Angin di rutan KPK. Sebab, KPK tidak memiliki jadwal kunjungan untuk 

tahanan. “Makanya kita kesulitan untuk konsultasi dengan klien.” 

KPK sebelumnya mendakwa Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan, serta Dadan Ramdani selaku mantan Kepala 

Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, menerima suap 

senilai Rp 15 miliar dan Sin$ 4 juta. Suap itu diberikan untuk merekayasa nilai 

pajak perusahaan. Perbuatan itu dilakukan bersama tim pemeriksa pajak, yaitu 

Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian. 

Menurut jaksa, suap diduga diberikan kepada Angin Prayitno Aji untuk merekaya 

nilai pajak tiga perusahaan, yaitu PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016; 

PT Bank Pan Indonesia tahun pajak 2016; dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun 

pajak 2016 dan 2017 

 

 

 

 

https://nasional.tempo.co/read/1526586/sidang-kasus-suap-pajak-hakim-tagih-jaksa-hadirkan-petinggi-pt-gmp
https://nasional.tempo.co/read/1519742/ahli-upaya-jurnalis-tempo-nurhadi-wawancara-angin-prayitno-aji-tak-melanggar
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4.  

 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Jakarta Pusat telah memvonis terdakwa Angin Prayitno Aji, penjara selama 9 tahun. 

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak itu dinyatakan bersalah 

dalam kasus tindak pidana korupsi suap pajak.  

"Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersama melakukan tindak 

pidana korupsi," ujar majelis hakim di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 4 Februari 

2022.  

https://www.tempo.co/tag/angin-prayitno-aji
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Terdakwa I Angin Prayitno Aji divonis berupa pidana penjara selama 9 tahun 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500 juta 

subsider 3 bulan kurungan. Sementara, eks Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan 

Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani divonis pidana penjara 

selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 300 

juta subsider 2 bulan kurungan.  

Keduanya juga diminta untuk membayar pidana uang pengganti. "Menjatuhkan 

pidana tambahan terhadap terdakwa I Angin Prayitno Aji dan terdakwa II Dadan 

Ramdani masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,375 miliar dan 

1,95 juta dolar Singapura yang dihitung dengan kurs tahun 2019 yaitu sebesar Rp 

10.277 per dolar Singapura selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan inkrah," 

tutur majelis.  

Jika tidak, harta benda keduanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika tidak 

mencukupi maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara.  

Keduanya disebut menerima uang atau suap pajak sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta 

dolar Singapura (sekitar Rp 42,17 miliar) terkait dengan tiga pemeriksaan pajak di 

PT Gunung Madu Plantations,  PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT Jhonlin 

Baratama. Angin Prayitno Aji dan Dadan dinyatakan melanggar pasal 12 huruf a jo 

pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 

ayat 1 KUHP. 

 


