BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Komunikasi massa adalah komunikasi dari seseorang atau sekelompok
orang melalui alat pengirim (medium) kepada para khalayak atau pasar (Biagi
Shirley, 2010:09). Medium yang dimaksud adalah media massa cetak maupun
elektronik seperti koran, majalah, televisi, radio maupun film. Media Massa
sebagai sarana komunikasi massa yang tumbuh dengan cepat, Media massa
merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial dengan bersifat khusus, yaitu
antara komunikator dan komunikan tidak saling mengenal. Komunikan
merupakan khalayak yang luas, heterogen dan anonim.
Saat ini sebagian banyak penduduk dunia tengah memasuki era dimana
teknologi infomasi maju pesat. Salah satu ciri yang menonjol adalah
penggunaan media massa sebagai alat utama dalam pelaksanaan komunikasi,
seperti penggunaan media sosial yang sedang populer saat ini. Dengan
perkembangan

teknologi

komunikasi

yang

kian

pesat,

masyarakat

mengandalkan peralatan modern untuk mendukung proses komunikasi. Tanpa
disadari bahwa efek dari media massa dapat membawa perubahan sosial
maupun kultural yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Media massa
seperti internet, film, radio, televisi dan lain-lain telah menjadi kebutuhan dan
mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dewasa ini.
Dennis McQuaill mengemukakan asumsinya, media massa telah menjadi
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sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan
citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.
Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan
dengan berita dan hiburan (Nurudin, 2007:35).
Film sebagai hasil seni dan budaya mempunyai fungsi dan manfaat
yang luas dan besar baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya
dalam rangka menjaga dan mempertahankan keanekaragaman nilai-nilai yang
ada di masyarakat. Film juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan
masyarakat luas, pengekspresian dan pengembangan seni, budaya pendidikan
dan hiburan, film sebagai media massa juga berperan sebagai sumber
informasi dan menjadi bagian dari komoditas ekonomi pada saat ini. Selain itu
film juga menjabarkan tentang segala aspek sosial kehidupan melalui pesanpesan yang terkandung di dalamnya.
Pesan yang terkandung dalam film sebagian tidak lepas dari gambaran
realita sosial yang ada di masyarakat mulai dari berbagai aspek kehidupan,
seperti aspek sosial, politik, agama, pendidikan, budaya, hukum, ekonomi, dan
psikologi yang dijadikan satu rangkaian cerita utuh. Di dalam film terdapat
unsur dramatisasi dan sinematografi menjadi kesatuan cerita audio visual
sehingga penonton bisa terhibur, menyedihkan, menakutkan atau bahkan
memberi motivasi. Karena adanya unsur-unsur drama yang sama dalam
kehidupan nyata, itulah seakan-akan para penikmat film menganggap bahwa
film yang mereka lihat adalah nyata dan dapat dirasakan sesuai dengan
keadaan mereka saat itu. Artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk
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masyarakat berdasarkan muatan pesan (Message) dibaliknya tanpa pernah
berlaku sebaliknya (Sobur Alex, 2004:127). Sebuah film dapat berpengaruh
terhadap perilaku sosial dalam masyarakat dari para penikmatnya, tentunya
sesuai dengan pesan apa yang didapat dari sebuah film yang mereka nikmati.
Pesan yang dimaksud adalah pesan yang ingin disampaikan dari pembuat film
(sineas) kepada khalayak.
Dalam perkembangan media massa khususnya media cetak seperti
Koran, Majalah dan lain-lainya, tidak lepas dari peran para wartawan yang
bertugas mencari, merekam kejadian di lapangan yang kemudian akan
dipublikasikan berita yang diliputinya. Tidak sedikit kasus masalah tentang
Profesionalitas Wartawan terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia,
sehingga keprofesionalitasan wartawan akhirnya dipertanyakan. Salah satu
contoh kasus profesionalisme wartawan yang terjadi di Indonesia, menurut
catatan Dewan Pers lebih dari 400 pengaduan masyarakat sepanjang 2012,
mulai kasus pencemaran nama baik, pemberitaan tidak akurat hingga
pemberitaan pornografi dan kasus kekerasan (Aliansi Jurnalis Independen:
2012).
Kasus problem profesionalisme wartawan bisa jadi diakibatkan karena
kejenuhan masyarakat atas buruknya kinerja jurnalistiknya. Masyarakat
terprovokasi dengan kerja jurnalistik yang tidak akurat, jauh dari realita
maupun terlalu mencampuri privasi seseorang. Kerja jurnalistik sesungguhnya
dihasilkan dari berbagai faktor yang teramat kompleks meliputi kecakapan dan
skill jurnalistik seorang wartawan, kondisi perusahaan yang menaunginya, dan
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regulasi atau aturan kerja yang mengaturnya. Seorang wartawan yang tak
memiliki bekal pengetahuan jurnalistik yang memadai akan lebih mudah
melakukan pelanggaran Kode Etik. Sementara itu, seorang wartawan yang
memiliki pengetahuan jurnalistik namun bekerja dalam atmosfir perusahaan
yang

kapitalistik,

mengejar

pemberitaan

tanpa

mengindahkan

Etika

Jurnalistik, akan bekerja diluar koridor Etika Jurnalis yang pada akhirnya
bermuara pada kekerasan terhadap wartawan (Wardaya Manunggal K: 2013).
Perkembangan film saat ini dengan segala jenisnya yang beragam,
memberikan kemudahan penontonnya untuk memilih film yang akan ditonton
oleh penikmat film nasional maupun internasional. Semua itu tidak lepas dari
peran para sineas yang selalu berusaha membuat film tiap tahunnya, dimana
produksi film saat ini sangat meningkat dan telah menjadi komoditas (barang
dagang) ekonomi, sehingga tidak jarang ditemukan banyak film yang bertema
seksualitas, komedi sesuai dengan tuntutan pasar. Terlepas dari itu semua,
para sineas juga membuat film yang bertemakan sosial, cinta yang bisa
berbentuk film dokumenter maupun fiksi. Film “The bang-bang club” karya
Steven Silver menceritakan kisah nyata yang dialami oleh empat pemuda yang
berprofesi sebagai fotografer perang di Afrika Selatan era tahun 1990 hingga
tahun 1994 dimana banyak korban tak berdosa. Dengan persahabatan yang
mereka jalani dengan mempunyai tujuan yang sama yaitu mengatakan
sebenarnya pada dunia, ke empat fotografer itu rela mempertaruhkan
nyawanya dengan menggunakan kamera untuk mengatakan pada dunia akan
kekerasan yang terjadi sehubungan dengan pemilu bebas pertama pasca
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segregasi ras di Afrika Selatan. Film ini menarik untuk diteliti karena
menampilkan fenomena pekerjaan seorang jurnalis foto yang bekerja meliput
berita di daerah konflik, dimana kekerasan dan nyawa dan idealisme sang
wartawan dipertaruhkan demi mendapatkan berita yang objektif, aktual dan
menarik. Semua itu dilakukan karena tuntutan profesionalnya dalam bekerja,
dimana profesionalitas dari suatu profesi salah satu poin penting dalam
pekerjaan.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin
mengetahui

lebih

jelas

seberapa

besar

kemunculan

unsur-unsur

profesionalisme wartawan di daerah konflik. Dimana keprofesinalitasan
seorang wartawan sangat menarik untuk dibahas guna memberikan penjelasan
tentang wartawan yang professional, terlebih bagi seorang wartawan yang
ditempatkan di daerah konflik.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari
penelitian ini adalah seberapa besar frekuensi kemunculan unsur-unsur
profesionalisme wartawan di daerah konflik dalam film “The Bang-Bang
Club” karya Steven Silver.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami
seberapa besar frekuensi kemunculan unsur-unsur profesionalisme wartawan
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di daerah konflik melalui analisis isi sebuah film “The Bang Bang club” karya
Steven Silver.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan
kepada Mahasiswa khususnya jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Audio
Visual agar mengetahui unsur-unsur profesionalisme wartawan didearah
konflik yang disampaikan melalui sebuah film.
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi
kepada pembaca mengenai macam adegan profesionalisme wartawan di
daerah konflik yang ditampilkan dalam film Bang-bang club karya Steven
Silver, sesuai dengan teori profesionalisme yang ada, serta menambah
referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis, agar bisa
dijadikan referensi bagi penelitiannya.

E. Tinjauan Pustaka
E.1.

Pengertian Komunikasi
Sebelum menjelaskan apa itu komunikasi massa, terlebih dahulu harus

mengetahui arti dari komunikasi itu sendiri. Ada beberapa ahli yang
mengemukakan definisi tentang komunikasi. Ada tiga kerangka pemahaman
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tentang komunikasi sebagaimana dikemukakan Jhon R.wenburg dan William
W.Wilmot juga Kenneth K. sereno dan Edward M. Bodaken yaitu komunikasi
sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi
sebagai transaksi. Beberapa definisi komunikasi yang cocok dengan konsep
komunikasi sebagai tindakan satu arah yakni deifinisi yang dikemukakan ole
Harold laswell yaitu “(cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi
adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) who says in which
channel to whom with what effect?” atau siapa mengatakan apa dengan
saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana.
Sedangkan definisi komunikasi yang cocok dengan konsep komunikasi
sebagai transaksi salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh Diana
K.Ivy dan Phil Backlund yaitu Komunikasi adalah proses yang terus
berlangsung dan dinamis menerima dan mengirim pesan dengan tujuan
berbagi makna.
Berdasarkan definisi Laswell dapat diturunkan lima unsur komunikasi
yang saling bergantungan satu sama lain yaitu:
1. Sumber atau komunikator
Komunikator adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai
kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu,
kelompok, organisasi, perusahaan atau bahjan suatu Negara.
2. Pesan
Pesan disini adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada
penerima. Pesan merupaka seperangkat symbol verbal maupun non
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verbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan atau maksud sumber atau
komunikator tadi.
3. Saluran atau media
Saluran atau media, yakni alat atau wahana yang digunakan sumber
untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran tersebut bisa
berupa komunikasi secara langsung (non media) dan ada juga saluran
yang berupa media (cetak, elektronik, radio dan lain-lain).
4. Penerima atau komunikan
Penerima adalah orang yang menerima pesan dari sumber atau
komunikator
5. Efek
Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan
tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tahu menjadi tahu),
terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan
keyakinan, perubahan perilaku (Mulyana Deddy, 2007: 67-76).
Adapun fungsi komunikasi menurut pakar komunikasi adalah sebagai berikut:
1. Thomas M.Scheidel
Kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung
identitas diri, untuk membangun kontak social dengan orang disekitar
kita, dan unutk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir atau
berperilaku seperti yang kita inginkan.
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2. Gordon I.Zimmerman et al
Tujuan komunikasai dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kita
berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi
kebutuhan kita, untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri,
memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan dan menikmati hidup.
Kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk
hubungan dengan orang lain.
3. Menurut Rudolf F. verderer
Komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi social, yakni
untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang
lain,

membangun

dan

memelihara

hubungan.

Kedua,

fungsi

pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu, seperti: apa yang akan kita
makan pagi hari, apakah kita akan kuliah atau tidak, bagaimana belajar
menghadapi tes.
Terdapat empat tingkat komunikasi yang disepakati oleh pakar yaitu:
1. Komunikasi intrapribadi
Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri,
contohnya berpikir.
2. Komunikasi antarpribadi
Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara
tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi
orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.
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3. Komunkasi kelompok
Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai
tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai
tujuan bersama (adanya saling kebergantungan), mengenal satu sama
lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok
tersebut.
4. Komunikasi public
Komunikasi public adalah komunikasi antara seorang pembicara
dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bias dikenali satu
persatu.
5. Komunikasi organisasi
Komunikasi organisasi terjadi dalam suatau organisasi, bersifat formal
maupun informal, dan berlangsung dalam jariangan yang lebih besar
daripada komunikasi kelompok.
6. Komunikasi massa
Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunaka media massa,
baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televise).
Berbiaya relative mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang
yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang
tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya
bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas
(Mulyana Deddy, 2007: 67-83).
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E.1.1. Komunikasi Massa
Pada dasarnya komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media
massa yang disertai dengan pesan yang dihasilkan, pembaca, pendengar atau
penonton yang akan coba diraihnya dan efeknya terhadap mereka (Nurudin,
2004: 1).
Adapun pengertian komunikasi massa menurut Michael W. Gamble
dan Terri Kwal Gamble (1986) adalah sesuatu yang dikatakan komunikasi
massa apabila telah mencakup beberapa hal diantaranya:
1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan
modern untuk menyebarkan dan memancarkan pesan. Pesan itu
disebarkan melalui media modern antara lain: Surat kabar, majalah,
televisi, atau bahkan melalui film.
2. Komunikator dalam komunikasi massa menyebarkan pesannya dengan
bermaksud untuk saling berbagi pengertian dengan jutaan orang yang
tidak saling mengenal satu sama lain (Anonimitas Audiens).
3. Pesan adalah publik, yang berarti bahwa pesan ini didapat dan diterima
oleh khalayak banyak. Oleh karena, itu dikatakan sebagai milik publik.
4. Sebagai sumbernya, komunikator massa biasanya adalah organisasi
yang formal seperti jaringan, ikatan atau bahkan perkumpulan, atau
dengan kata lain komunikator bukan berasal dari seseorang, melainkan
sebuah lembaga yang biasanya bersifat profit oriented bukan suka rela
atau nirlaba.
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5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (pelapis informasi) yang
artinya bahwa, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan
dikontrol oleh sejumlah individu sebelum disiarkan lewat media
massa.
6. Efek umpan balik dalam media massa bersifat tertunda (Nurudin,
2004: 7-8).
Komunikasi massa merupakan suatu jenis komunikasi yang bersifat
heterogen, ditujukan pada khalayak yang tersebar, dan anonim, yang
disampaikan melalui media cetak maupun elektronik secara serentak dan
sesaat. Adapun ciri-ciri dalam komunikasi massa antara lain:
1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga, yang berarti
komunikator dalam komunikasi massa itu bukan berasal dari
perseorangan, melainkan dari kumpulan orang- orang, yaitu gabungan
antar berbagai macam unsur yang saling bekerja sama dalam sebuah
lembaga yang bersistem.
2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen, yang berarti
bahwa komunikan dalam komunikasi massa sangat beragam. Herbert
Blumer memberikan ciri pada komunikan komunikasi massa sebagai
berikut:
a. Audiensnya

sangat

heterogen.

Artinya,

ia

mempunyai

heterogenitas komposisi atau susunan, yang jika ditinjau dari
asalnya, mereka berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

12

b. Berisi individu-individu yang tidak saling mengenal satu sama lain
dan antar individu itu tidak saling berinteraksi satu sama lain
secara langsung.
c. Mereka tidak memiliki kepemimpinan atau organisasi yang formal.
3. Pesannya bersifat umum, yang berarti pesan dalam komunikasi massa
tidak ditujukan kepada satu orang atau satu kelompok masyarakat
tertentu saja. Melainkan pesan-pesan yang disampaikan sengaja
ditujukan pada khalayak yang plural, bukan berupa pesan khusus yang
ditujukan pada golongan tertentu saja.
4. Komunikasinya berlangsung satu arah, yang berarti bahwa efek umpan
balik (feedback) antara audiens dan media massa bersifat tertunda atau
tidak langsung (delayed feedback).
5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan, yang berarti bahwa
proses penyebaran pesan oleh media massa bersifat serempak, dengan
kata lain khalayak dapat menikmati media massa tersebut hampir
bersamaan.
6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis, yang berarti media
massa sebagai saran penyampai pesan dalam komunikasi massa
membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis yang dimaksud disini,
misalnya suatu pemancar untuk media elektronik (mekanik atau
elektronik).
7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper, yang berarti pesan yang
disampaikan sebelum sampai pada khalayak terlebih dahulu dikontrol
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oleh Gatekeeper atau yang sering disebut dengan pentapis informasi/
penjaga gawang yang berfungsi sebagai orang yang menambah,
mengurangi, menyederhanakan dan mengemas agar informasi yang
disebarkan lebih mudah dipahami (Nurudin. 2004: 16-28).
Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
1. Sebagai informasi. Media massa memberikan informasi berupa faktafakta, yaitu kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat.
2. Sebagai hiburan. Media massa memberikan kesenangan, hiburan atau
pelepas lelah bagi kelompok-kelompok massa dengan cara-cara
tertentu.
3. Sebagai transmisi budaya. Transmisi budaya terbagi menjadi dua
yaitu: historis (manusia dapat melewati atau menambah suatu
pengalaman baru dari sekarang dengan tujuan untuk membimbingnya
ke masa depan) dan kontemporer (media memperkuat konsensus nilai
masyarakat dan selalu memperkenalkan bibit perusahaan secara terus
menerus).
4. Sebagai persuasi. Menurut Joseph A. Devito (1997) (Nurudin, 2004;
69-70) persuasi dapat datang dalam berbagai bentuk:
a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai
seseorang.
b. Mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang.
c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.
d. Memperkenalkan etika atau memperkenalkan sesuatu.
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5. Pengawasan. Fungsi pengawasan disini terbagi menjadi dua yaitu
pengawasan peringatan (informasi atau berita yang disebarkan kepada
khalayak untuk tanggap terhadap suatu kejadian akan adanya
peringatan) dan pengawasan instrumental (menyebarkan informasi
yang berguna bagi khalayak.
6. Pewarisan sosial. Media massa berfungsi sebagai seorang pendidik,
baik yang berupa pendidikan yang formal maupun informal yang
mencoba mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata
serta etika-etika dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
7. Korelasi. Pesan dari media massa berfungsi sebagai penghubung antar
komponen masyarakat.
8. Mendorong kohesi sosial. Media massa mendorong masyarakat untuk
bersatu.
Terdapat macam-macam bentuk Media Komunikasi Massa antara lain
sebagai berikut:
1. Surat Kabar
2. Majalah
3. Radio Siaran
4. Televisi
5. Film
6. Komputer dan Internet.
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E.2.

Film

E.2.1. Film Sebagai Medium Komunikasi Massa
Komunikasi massa adalah komunikasi dari seseorang atau sekelompok
orang melalui alat pengirim (medium) kepada para khalayak atau pasar (Biagi
Shirley, 2010:09). Medium adalah kata tunggal dari media yang mempunyai
arti sebagai alat atau perantara untuk mengalihkan atau mencapai sesuatu. Jadi
bisa disimpulkan medium yang dimaksud disini adalah alat kumunikasi massa.
Alat komunikasi massa dibagi menjadi dua jenis yaitu paradigma lama
(film, surat kabar, majalah, tabloid, buku, radio, televisi, kaset/CD) dan
paradigma baru (surat kabar, majalah, tabloid, internet, radio, televisi)
(Nurudin, 2007: 13).
Secara harfiah, film adalah cinematographie yang berasal dari kata
cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya, dan graphie atau grhap (tulisa,
gambar, citra). Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar
dapat melukis gerak dengan cahaya, harus menggunakan alat khusus, yang
biasa disebut kamera.
Film sebagai karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang
memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan
yang sifatnya spiritual. Dalam hal ini unsur seni yang terdapat dan menunjang
sebuah karya fim adalah: seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari,
seni puisi sastra, seni teater, seni musik. Kemudian ditambah lagi dengan seni
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pantomin dan novel. Kesemuannya merupakan pemahaman dari sebuah karya
film yang terpadu dan biasa kita lihat (Riadi Muchlisin, 2014).
Hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang panjang
dalam kajian para ahli komunikasi. Oey hong lee (1965:40), misalnya
menyebutkan, film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di
dunia, mempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan
perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan surat
kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film
dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati. Karena tidak
mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, social dan demografi yang
merintangi kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke
18 dan permulaan abad ke 19 film kata oey hong lee, mencapai puncaknya
diantara perang dunia I dan perang II, namun kemudian merosot tajam setelah
tahun 1945, seiring dengan munculnya medium televisi. Kekuatan dan
kemampuan film menjangkau banyak segmen social, lantas membuat para ahli
bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Dalam
banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan
anatara film dan masyarakat selalu di pahami secara linier. Artinya selalu
mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan
(message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul
terhadap perspektif ini didasarkan atas argument bahwa film adalah potret dari
masyarakat dimana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya
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keatas layar. Namun Graeme turner Menolak perspektif yang tersebut, bagi
Turner film sebagai representasi dari realitas, film juga membentuk dan
menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi,
dan ideologi dari kebudayaannya (Sobur Alex, 2004: 127-128).
E.2.2. Film Sebagai Media Penyampaian Pesan
Pada dasarnya film dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu
film cerita dan film non-cerita. Namun ada juga yang menggolongkannya
menjadi film fiksi dan non-fiksi. Film cerita dan film non-cerita ini saling
mempengaruhi dan melahirkan berbagai jenis film yang memiliki ciri, gaya,
dan corak masing-masing.
Film berfungsi sebagai media komunikasi. Dalam hal ini film
berfungsi sebagai ‘jembatan’ antara produser (komunikator) dan audiens
(komunikan). Adapun pesan (messages) merupakan salah satu komponen
utama dari komunikasi. Sebagai salah satu komponen dalam komunikasi,
messages mungkin mempunyai fungsi yang sama dengan komponenkomponen lainnya, karena satu sama lain saling berkaitan. Tetapi apabila
diteliti secara mendalam, maka akan terlihat bahwa kedudukan messages
memiliki tempat tersendiri. Kedudukannya tersebut tidak ditentukan oleh
sesama komponen komunikasi, melainkan ditentukan oleh penggunaan media
untuk penyampaian messages tersebut.
Dalam ilmu komunikasi, istilah messages selain sebagai salah satu
komponen dalam komunikasi, juga memiliki pengertian tersendiri. David K.
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Belo dalam tulisannya yang berjudul: “The Process of Communication an
Introduction to Theory and Practice” menerangkan bahwa:
“Kita menemukan pengertian message sebagai produk fisik yang nyata
dari sumber penyusun sandi. Apabila kita berbicara, maka
pembicaraan kita itu adalah message. Apabila kita menulis, maka
tulisan kita itu adalah message. Apabila kita melukis, maka gambar itu
adalh message. Apabila kita melambai, maka gerakan tangan, air
muka kita adalah message.”(Fiske, 2007; 49).
Dari

uraian

diatas,

maka

dapat

dimengerti

bahwa

message

mengandung dua pengertian, pertama bahwa segala usaha fisik manusia dapat
merupakan message, kedua bahwa ia merupakan inti dari komunikasi. Dengan
demikian komponen-komponen lain dalam komunikasi adalah sebagai alat
untuk menyampaikan message. Marshal Mc Luhan dalam tulisannya yang
berjudul “The Medium is The Message” yang dimuat dalam buku “The
Process and Effect of Mass Communication” yang disusun oleh Wilbur
Schramm dan Donald F Roberts, mengatakan bahwa:
“contohnya cahaya listrik dapat membuktikan penyorotan dala
hubungan ini. Cahaya listrik adalah informasi yang murni. Ia
merupakan medium tanpa message, sebagaimana adanya, terkecuali
bilamana

diguanakan

untuk

mengeja

beberapa

iklan

yang

menggunakan perkataan atau nama. Kenyataan ini, yang merupakan
karakteristik bagi semua media mengandung arti bahwa ‘isi’ sesuatu
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medium

selalu

merupakan

medium

lain.

Isi

tulisan

adalah

pembicaraan, sebagaimana perkataan tertulis adalah isi cetakan, dan
cetaka adalah isi telegraf. Jika ditanyakan ‘apakah isi pembicaraan?’
perlu dikatakan, ia adalah suatu proses pikiran yang nyata, yang
dengan sendirinya bersifat non-verbal”.
Dalam keterangan Mc Luhan terbut, menjelaskan bahwa medium itu
dengan sendirinya sudah merupakan message. Cahaya listrik sudah merupakan
informasi karena dengan sendirinya memberitahukan bahwa di tempat itu
terang. Terkecuali bilamana cahaya itu digunakan untuk mengeluarkan
perkataan, seperti halnya: lampu lampu reklame atau yang menimbulkan nama
seseorang, maka yang menjadi message bukan lagisemata-mata cahaya itu
(Fiske, 2007; 46).
Salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk merubah sifat-sifat
manusia, maka dengan adanya media-media modern saat ini tanpa suatu
message dalam arti penyusunan kata-kata, ia telah merupakan message dengan
sendirinya. Dalam komunikasi massa message secara garis besar dapat dibagi
menjadi dua bagian, pertama yang bersifat verbal, yakni dengan menggunakan
kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, dan kedua yang bersifat nonverbal, yakni tanpa menggunakan kata-kata, seperti gambar, lambing-lambang
dan bunyi-bunyian yang tidak mengandung kata-kata.
Hakekat

dilakukannya

sebuah

komunikasi

tak

lain

untuk

menyampaikan pesanatau message dari seseorang ke orang lain. Dengan
adanya komunikasi disini berarti mekanisme hubungan antar manusia dapat
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terjadi, dan lambang lambang pikiran bersama dapat berkembang dengan alatalat penyampainya melalui ruang dan mengawetkannya dengan tepat waktu.
Hal ini meliputi uangkaian air muka, sikap dan gerak-gerik, nada, suara,
perkataan, tulisan, cetakan, kereta api, telegraf, telepon, dan apa saja yang lain
yang merupakan penemuan mutakhir dalam penaklukkan ruang dan waktu
(Fiske, 2007; 29).
Macam-macam sifat pesan komunikasi dalam film sebagai medium
komunikasi massa adalah sebagai berikut:
1. Pictorial berasal dari dari kata picture yang mempunyai arti gambar
atau bergambar. Dalam sebuah film, gambar adalah bagian terpenting,
dimana film merupakan karya hasil karya seni yang berasal dari
perpaduan banyak unsur, seperti suara, gambar, dan gerak, dan lainlain. Ada dua aspek dalam perfilman yang memakai kata “pictorial”
yaitu pictorial lighting dan pictorial composition. Pertama pictorial
composition ialah salah satu seni pengambilan gambar didalam film,
maksudnya camera-man maupun sutradara melukis dengan cameranya
sesuai dengan estetika kesenian yang ada. Didalam film bidang seni ini
juga mempunyai rumusan-rumusan tertentu seperti didalam seni-lukis,
yang dinamakan komposisi angle. Komposisi adalah bagian yang
paling terpenting pada komunikasi visual karena komposisi adalah
usaha untuk menata semua elemen visual dalam frame. Menata elemen
visual di sini bisa diartikan kita mengarahkan perhatian penonton pada
informasi yang kita berikan kepada mereka. Atau dalam arti lain kita
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mengarahkan penonton pada Point of Interest (POI) dalam gambar
yang kita buat. Dengan mengarahkan penonton pada Point of Interest
maka penonton akan bisa mengikuti cerita dalam film kita dengan
emosi sepenuhnya. Jika kita terlalu banyak meletakan Point of Interest
dalam sebuah gambar maka mata atau perhatian penonton akan
terbagi-bagi, akhirnya perhatian mereka pada cerita juga akan
terganggu. Dalam film atau dalam komunikasi visual kita harus
memanfaatkan

waktu

seefisien

mungkin

agar

penonton

bisa

mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dalam memahami
film. Komposisi memang mempunyai aturan-aturan yang sangat ketat,
akan tetapi kita bisa saja melawan aturan tersebut asalkan tetap bisa
mengarahkan perhatian penonton pada Point of Interest. Banyak sekali
factor yang mempengaruhi komposisi di antaranya; warna, garis,
tekstur, bentuk, ukuran, dan sebagainya. Yang menjadi sedikit
mempunyai tantangan adalah dalam film karena mengkomposisikan
objek yang bergerak. Karena bisa saja subjek atau kamera bergerak
terus menerus sehingga kita harus terus mengatur elemen-lemen visual
tersebut dalam frame kita, sehingga penonton tetap setia pada Point of
Interest. Kedua pictorial lighting, adalah tata pencahayaan dalam
sebuah film dimana selain mempunyai fungsi untuk menyinari atau
menjelaskan suatu objek, penataan cahaya dalam film dapat juga
membantu menciptakan suatu suasana dalam rangkaian sebuah cerita
film. Kedua point tersebut menjadi satu element penting dalam
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membuat

film,

dimana

keduanya

saling

berpengaruh

untuk

menciptakan rangkaian cerita film yaitu melalui sebuah gambar.
Tujuannya terpenting dalam proses pengambilan gambar yaitu
mengarahkan penonton pada Point of Interest maka penonton akan bisa
mengikuti cerita dalam film dengan emosi sepenuhnya (Wikipedia
Sinematografi: 2015).
2. Gestural, Pesan gestural adalah pesan yang menunjukkan gerakan
sebagian

anggota

badan

seperti

mata

dan

tangan

untuk

mengkomunikasikan berbagai makna dalam film. Menurut Galloway,
pesan gestural kita gunakan untuk mengungkapkan:

1. Mendorong/membatasi
2. Menyesuaikan/mempertentangkan
3. Responsif/tak responsive
4. Perasaan positif/negative
5. Mempehatikan/tidak memperhatikan
6. Melancarkan/tidak reseptif
7. Menyetujui/menolak

Pesan gestural yang mempertentangkan (incongruous) terjadi pesan
gestural memberikan arti lain dari pesan verbal atau pesan lainnya.
Pesan gestural tak responsif menunjukkan gestur yang tidak ada
kaitannya dengan pesan yang diresponnya. Pesan gestural negatif
mengungkapkan sikap dingin, merendahkan, atau menolak. Pesan
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gestural tak responsif mengabaikan permintaan untuk bertindak
(Wordpress Ahsyar: 2012).

3. Facial berasal dari kata face yaitu mempunyai arti wajah. Facial yang
dimaksud disini adalah Mimik Wajah (Ekspresi Wajah) Wajah dan
ekspresi sangat penting dalam membuat kartun. Wajah adalah bagian
yang pertama kali dilihat orang dan dapat menggambarkan watak
tokoh kartun tersebut (Deri Robins, 2007:10). Ekspresi dalam animasi
merupakan unsur yang menegaskan penjiwaan sosok karakter.
Visualisasi ekspresi dan lipsync merupakan bagian animasi. Melalui
visualisasi ekspresi, audien dapat mengetahui perasaan karakter,
seperti riang, sedih, menangis, marah (Diginnovac & Imam Prayoga,
2008:01). Film kartun juga termasuk dalam jenis film jadi pengertian
diatas mempunyai korelasi juga terhadap semua jenis film apapun.
Sedangkan Menurut Leathers (1976:33) Pesan facial (gerak-gerik
wajah) menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat menyampaikan
paling sedikit sepuluh kelompok makna: kebahagiaan, rasa terkejut,
ketakutan, kemarahan, kesedihan kemuakan, pengecaman, minat,
ketakjuban, dan tekad. Leathers (1976:33) menyimpulkan penelitian
tentang wajah sebagai berikut:
1. Wajah mengkomunikasikan penilaian dan ekspresi senang dan tak
senang, yang menunjukkan apakah komunikator memandang objek
penelitiannya baik atau jelek.
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2. Wajah mengkomunikasikan berminat atau tak berminat pada orang
lain atau lingkungan.
3. Wajah mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam suatu
situasi.
4. Wajah

mengkomunikasikan

tingkat

pengendalian

individu

terhadap perrnyataannya sendiri.
5. Wajah barangkali mengkomunikasikan adanya atau kurangnya
pengertian (Wordpress Ahsyar, 2012).
4. Musikal yang dimaksud disini adalah elemen music yang dimaksudkan
untuk mempertegas sebuah adegan agar lebih kuat maknanya. Apabila
music dimaksudkan sekedar latar belakang, maka musik masuk
kategori elemen efek suara. Misalnya adegan disebuah diskotik. Maka
suara music disko merupakan efek suara dan bukan musik. Music pun
dibagi dua, ilustrasi music (music ilustration) dan theme song. Ilustrasi
music adalah saura, baik dihasilkan melalui instrument musik atau
bukan, yang disertakan dalam suatu adegan guna memperkuat suasana.
Sedangkan theme song adalah lagu yang dimaksudkan sebagai bagian
dari identitas sebuah film, bisa merupakan lagu yang ditulis khusus
untuk film tersebut ataupun lagu yang telah popular sebelumnya
(Effendy Heru, 2009: 68-69). Musik dalam film sangat berperan dalam
menciptakan suasana atau mood sebuah film. Dari musik yang ada
pada film kita dapat mengetahui apakah film itu bernuansa ceria, sedih,
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mencekam, menegangkan, lucu dan sebagainya. Ada beberapa fungsi
musik dalam film, antara lain:
1. Musik tema atau Theme music, Musik yang menggambarkan
watak atau suasana keseluruhan suatu film. Musik tema sering
digunakan sebagai musik pengenal. Dengan demikian setiap kali
kita mendengar musik tertentu, kita akan tahu atau ingat film apa
yang sedang diputar.
2. Musik transisi, Musik yang menghubungkan dua adegan.
Durasinya tidak perlu panjang dan disesuaikan dengan suasana
film.
3. Musik jembatan atau Bridge, Musik yang menjembatani dua
adegan dengan suasana yang berbeda. Misalnya adegan yang sedih
diikuti adegan gembira maka musik yang digunakan adalah musik
dengan suasana gembira.
4. Musik latar belakang atau background musik, Musik yang
mengiringi adegan yang sedang berlangsung. Tujuannya agar
adegan yang berlangsung dapat lebih meresap ke hati penonton.
Musik pengiring berupa musik instrumentalia, suaranya tidak boleh
terlalu keras sehingga dialog tidak terdengar oleh penonton.
5. Musik smash, Musik yang digunakan untuk membuat kejutan atau
tekanan. Biasanya terdapat pada film tegang atau horor.
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Selain fungsi-fungsi diatas masih terdapat fungsi lain yaitu:
1. Untuk menutupi kelemahan dalam sebuah film.
2. Untuk menciptakan efek damatik atau efek dialog.
3. Untuk mendukung kisah batin.
4. Untuk memberikan kesan waktu dan tempat.
5. Untuk membayangkan peristiwa yang akan terjadi.
6. Untuk membina ketegangan dramatik.
7. Untuk menambah arti pada kesan visual (Wordpress Thinktep: 2010)
E.2.3. Unsur-unsur dalam Film
Film merupakan hasil karya bersama atau hasil kerja kolektif. Dengan
kata lain, proses pembuatan film pasti melibatkan kerja sejumlah unsur atau
profesi. Unsur-unsur yang dominan di dalam proses pembuatan film antara
lain: produser, sutradara, penulis scenario, penata kamera, penata artistic,
piñata music, editor, pengisi dan penata suara, actor-aktris (bintang film).
1. Produser
Unsur paling utama (tertinggi) dalam suatu tim kerja produksi atau
pembuatan

film

adalah

produser.

Karena

produserlah

yang

menyandang atau mempersiapkan dana yang dipergunakan untuk
pembiayaan

produksi

film.

Produser

merupakan

pihak

yang

bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang diperlukan dalam proses
pembuatan film. Selain dana, ide atau gagasan, produser juga harus
menyediakan naskah yang akan difilmkan, serta sejumlah hal lainnya
yang diperlukan dalam kaitan proses produksi film.
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2. Sutradara
Sutradara merupakan pihak atau orang yang paling bertanggungjawab
terhadap proses pembuatan film di luar hal-hal yang berkaitan dengan
dana dan properti lainnya. Karena itu biasanya sutradara menempati
posisi sebagai “orang penting kedua” di dalam suatu tim kerja produksi
film.

Di

dalam

proses

pembuatan

film,

sutradara

bertugas

mengarahkan seluruh alur dan proses pemindahan suatu cerita atau
informasi dari naskah skenario ke dalam aktivitas produksi.
3. Penulis Skenario
Skenario film adalah naskah cerita film yang ditulis dengan berpegang
pada standar atau aturan-aturan tertentu. Skenario atau naskah cerita
film itu ditulis dengan tekanan yang lebih mengutamakan visualisasi
dari sebuah situasi atau peristiwa melalui adegan demi adegan yang
jelas pengungkapannya. Jadi, penulis skenario film adalah seseorang
yang menulis naskah cerita yang akan difilmkan. Naskah skenario
yang ditulis penulis skenario itulah yang kemudian digarap atau
diwujudkan sutradara menjadi sebuah karya film.
4. Penata Kamera (Kameramen)
Penata kamera atau popular juga dengan sebutan kameramen adalah
seseorang

yang

bertanggungjawab

dalam

proses

perekaman

(pengambilan) gambar di dalam kerja pembuatan film. Karena itu,
seorang penata kamera atau kameramen dituntut untuk mampu
menghadirkan cerita yang menarik, mempesona dan menyentuh emosi
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penonton melalui gambar demi gambar yang direkamnya di dalam
kamera. Di dalam tim kerja produksi film, penata kemera memimpin
departemen kamera.
5. Penata Artistik
Penata artistik (art director) adalah seseorang yang bertugas untuk
menampilkan cita rasa artistik pada sebuah film yang diproduksi.
Sebelum suatu cerita divisualisasikan ke dalam film, penata artistik
setelah terlebih dulu mendapat penjelasan dari sutradara untuk
membuat gambaran kasar adegan demi adegan di dalam sketsa, baik
secara hitam putih maupun berwarna. Tugas seorang penata artistik di
antaranya menyediakan sejumlah sarana seperti lingkungan kejadian,
tata rias, tata pakaian, perlengkapan-perlengkapan yang akan
digunakan para pelaku (pemeran) film dan lainnya.
6. Penata Musik
Penata musik adalah seseorang yang bertugas atau bertanggungjawab
sepenuhnya terhadap pengisian suara musik tersebut. Seorang penata
musik dituntut tidak hanya sekadar menguasai musik, tetapi juga harus
memiliki kemampuan atau kepekaan dalam mencerna cerita atau pesan
yang disampaikan oleh film.
7. Editor
Baik atau tidaknya sebuah film yang diproduksi akhirnya akan
ditentukan pula oleh seorang editor yang bertugas mengedit gambar

29

demi gambar dalam film tersebut. Jadi, editor adalah seseorang yang
bertugas atau bertanggungjawab dalam proses pengeditan gambar.
8. Pengisi dan Penata Suara
Pengisi suara adalah seseorang yang bertugas mengisi suara pemeran
atau pemain film. Jadi, tidak semua pemeran film menggunakan
suaranya sendiri dalam berdialog di film. Penata suara adalah
seseorang atau pihak yang bertanggungjawab dalam menentukan baik
atau tidaknya hasil suara yang terekam dalam sebuah film. Di dalam
tim kerja produksi film, penata suara bertanggungjawab memimpin
departemen suara.
9. Bintang Film (Pemeran)
Bintang film atau pemeran film dan biasa juga disebut aktor dan aktris
adalah mereka yang memerankan atau membintangi sebuah film yang
diproduksi dengan memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita
film tersebut sesuai skenario yang ada. Keberhasilan sebuah film tidak
bisa lepas dari keberhasilan para aktor dan aktris dalam memerankan
tokoh-tokoh yang diperankan sesuai dengan tuntutan skenario (cerita
film), terutama dalam menampilkan watak dan karakter tokohtokohnya. Pemeran dalam sebuah film terbagi atas dua, yaitu pemeran
utama (tokoh utama) dan pemeran pembantu (Muchlisin Riadi, 2014).
E.2.4. Genre Induk Primer
Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang telah ada dan
populer sejak awal perkembagan sinema era 1900-an hingga 1930-an. Bisa
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kita katakan bahwa setiap film pasti mengandung setidaknya satu genre induk
primer namun lazimnya sebuah film adalah kombinasi dari beberapa genre
induk sekaligus. Tidak semua genre induk primer populer dan sukses dari
masa ke masa (Prasista Himawan. 2008:13).
1. Aksi
Film aksi berhubugan dengan adegan-adegan aksi fisik seru,
menegangkan, berbahaya, nonstop dengan tempo yang cepat. Genre
aksi adalah genre yang paling adaptif degan genre lainya.
2. Drama
Film drama umumnya berhubugan dengan tema cinta, cerita setting,
karakter serta suasana yang memotret kehidupan nyata. Dan genre
yang paling banyak di produksi karena jangkauan ceritanya yang sagat
luas.
3. Epik Sejarah
Genre ini umumnya mengambil tema periode masa silam (sejarah)
dengan latar sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh besar yang menjadi
mitos, legenda atau bibilkal.
4. Fantasi
Film fantasi berhubugan dengan tempat, peristiwa, serta karakter yang
tidak nyata. Film fantasi berhubungan dengan unsur magis, mitos,
negri dongeng, imajinasi, halusinasi, serta alam mimpi.
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5. Fiksi Ilmiah
Film fiksi ilmiah berhubugan dengan masa depan, perjalanan angkasa
luar, percobaan ilmiah, penjelajahan waktu, investasi, atau kehancuran
bumi. Fiksi ilmiah juga sering berhubungan dengan teknologi serta
kekuatan yang berada di luar jangkauan teknologi masa kini.
6. Horor
Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, kejutan
serta teror yang mendalam bagi penontonya. Film horor umumnya
mengunakan karakter-karakter antagonis non manusia yang berwujud
fisik yang menyeramkan.
7. Komedi
Komedi adalah jenis film yang mengundang tawa bagi penontonya.
Film komedi biasanya berupa drama ringan yang melebih-lebihkan
aksi, situasi, bahasa, hingga karakternya.
8. Kriminal dan gangster
Film-film kriminal dan gangster berhubungan dengan aksi-aksi
kriminal seperti, perampokan bank, pencurian, pemerasan, perjudian,
pembunuhan, persaingan antar kelompok, serta aksi kelompok bawah
tanah yang bekerja di luar sistem hukum.
9. Musikal
Genre musikal adalah film yang mengkombinasi unsur musik, lagu,
tari (dansa), serta gerak (koreografi). Lagu-lagu dan tarian biasanya
mendominasi sepanjang film dan biasanya menyatu dengan cerita.
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Pengunaan musik dan lagu bersama liriknya biasanya mendukung
jalanya alur cerita.
10. Petualangan
Film petualangan berkisah tentang perjalanan, eksplorasi, atau
ekspedisi ke suatu wilayah asing yang belum pernah tersentuh. Filmfilm petualangan selalu meyajikan panorama alam eksotis seperti hutan
rimba, pegunungan, savana, serta pulau terpencil.
11. Perang
Genre perang mengagkat tentang tema kengerian serta teror yang
ditimbulkan

oleh

aksi

perang.

Film-film

perang

umumnya

menampilkan adegan pertempuran seru baik di darat, laut, atau pun
udara.

Film-film

perang

biasanya

memperlihatkan

kegigihan,

pegorbanan para tentara dalam melawan musuh-musuh mereka.
12. Western
Western adalah genre orisinil milik amerika. Tema film western
umumnya seputar konflik antara pihak baik dan jahat. Karakter dalam
genre ini adalah koboi, Indian kavaleri, sheriff.
E.2.5. Genre Induk Sekunder
Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang
merupakan pegembangan atau runtutan dari genre induk primer. Genre induk
sekunder memiliki ciri-ciri karakter yang lebih khusus dibandingkan dengan
genre induk primer (Himawan Pratista, 2008:21).
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1. Bencana
Film-film bencana (disaster) berhubungan dengan tragedi atau
musibah baik sekala besar maupun kecil yang mengancam jiwa banyak
manusia. Secara umum film bencana di bagi ke dalam dua jenis,
bencana alam dan bencana buatan manusia. Bencana alam adalah aksi
bencana yang melibatkan kekuatan alam yang merusak dalam sekala
besar seperti angin topan, tornado dan sebagainya. Sedangkan bencana
buatan manusia umumnya berhubugan dengan tindak kriminal atau
faktor ketidak segajaan manusia seperti aksi terorisme, kebakaran
gedung dan sebagainya.
2. Biografi
Biografi secara umum merupakan pengembagan dari genre drama dan
epik sejarah. Film biografi menceritakan pengalan kisah nyata atau
kisah hidup seorang tokoh berpegaruh dimasa lalu maupun kini. Film
biografi umumnya mengambil kisah berupa suka dan duka perjalanan
hidup sang tokoh sebelum ia menjadi orang besar atau keterlibatan
sang tokoh dalam sebuah peristiwa besar.
3. Detektif
Genre detektif merupakan pegembangan dari genre kriminal dan
gangster dan lebih populer pada era klasik dari pada kini. Inti cerita
umumnya berpusat pada sebuah kasus kriminal pelik yang belum
terselesaikan. Alur ceritanya sulit diduga serta penuh dengan misteri.
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4. Film Noir
Film noir yang bermakna “gelap” atau “suram” merupakan turunan
dari genre kriminal dan gangster yang mulai populer pada awal dekade
1940-an hingga ahir 1950-an. Tema pada film noir selalu berhubugan
dengan tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian serta
pemerasan.
5. Melodrama
Melodrama merupakan pengembagan dari genre drama yang juga
sering diistilahkan opera sabun atau film “cengeng” (meguras air
mata). Melo drama menggunakan cerita yang mampu menggugah
emosi penontonya secara mendalam dengan dukungan unsur “melodi”
(ilustrasi musik).
6. Olahraga
Film olahraga mengambil kisah seputar aktifitas olahraga, baik atlet,
pelatih, agen maupun kompetisinya sendiri. Film olahraga biasanya
diadaptasi dari kisah nyata baik biografi maupun sebuah peristiwa
olahraga besar.
7. Perjalanan
Seperti halnya westerngenre perjalanan atau sering diistilahkan road
film merupakan genre khas milik amerika yang sangat populer diera
klasik. Film perjalanan sering bersinggungan dengan genre aksi, drama
serta petualangan.
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8. Roman
Roman seperti halnya melodrama merupakan pengembagan dari genre
drama. Film roman lebih memusatkan cerita pada masalah cinta, baik
kisah percintaanya sendiri maupun pencarian cinta sebagai tujuan
utamanya. Tema roman pada umumnya adalah pasangan satu sama
lain yang saling mencintai namun banyak ujian yang dihadapi.
9. Superhero
Superhero adalah sebuah genre fenomenal yang merupakan perpaduan
antara genre fiksi-ilmiah, aksi, serta fantasi. Film superhero adalah
kisah klasik perseteruan antara sisi baik dan sisi jahat, yakni kisah
kepahlawanan sang tokoh super dalam membasmi kekuatan jahat.
10. Supernatural
Film supernatural berhubugan dengan makluk-makluk gaib seperti
hantu, roh halus, keajaiban, serta kekuatan mental seperti membaca
pikiran, masa depan, masa lalu, telekinesis, dan lainya. Film-film
supernatural sangat mudah bersingungan dengan genre horor, fantasi
drama dan fiksi ilmiah.
11. Spionase
Spionase atau agen rahasia adalah genre populer kombinasi antara
genre aksi, petualagan, thriller, serta politik dengan karakter utama
seorang mata-mata atau agen rahasia. Film spionase sering kali berlatar
cerita periode perang dingin atau intrik internasioanal antar negara.
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Tema biasanya berurusan dengan senjata pemusnah masal yang dapat
mengancam keamanan nasional.
12. Thriller
Film thriller memiliki tujuan utama memberi rasa ketegangan,
penasaran, ketidakpastian serta kertakutan pada penontonya. Alur
cerita film thriller sering kali bernbentuk aksi non stop, penuh misteri,
kejutan, serta mampu mempertahankan intensitas ketegangan hingga
klimaks filmnya.
E.2.6. Genre Khusus
Genre

khusus

jumlahnya

bisa

mencapai

ratusan

dan

dapat

berkombinasi dengan genre induk manapun sesuai dengan konteks cerita
filmnya. Film drama misalnya dapat dipecah menjadi genre kusus berdasarkan
tema cerita, seperti keluarga, anak-anak, remaja, cinta, pengadilan, politik,
prostitusi, jurnalis, realigi, tragedi, hari natal, ganguan kejiwaan dan
sebagainya, berdasarkan sumber cerita, genre drama bisa dipecah lagi menjadi
beberapa genre kusus, seperti adaptasi literatur, kisah nyata, otobiografi, buku
harian dan sebagainya.
Dari contoh tersebut tampak jelas jika satu genre dapat berisi puluhan
(bahkan ratusan) judul film. Genre sampai kapan pun akan terus berkembang
secara dinamis dan tidak pernah akan berhenti sejalan dengan berkembangnya
sinema (Pratista Himawan, 2008:27-28).
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E.2.6. Perkembangan Film bertema Jurnalistik
Perkembangan genre atau tema film tidak pernah akan berhenti sejalan
berkembangnya sinema yang akan terus membuat film semakin menarik.
Perkembangan film yang bertema jurnlistik akan terus berkembang sejalan
dengan cerita yang ada, fiksi maupun nonfiksi. Peneliti menemukan bebarapa
contoh berterma jurnalistik yang diangkat dari kisah nyata, antara lain adalah
sebagai berikut:
1. Veronica Guerin
Film yang dirilis pada tahun 2003 ini diangkat dari kisah nyata
perjalanan hidup seorang jurnalis wanita bernama Veronica Guerin
asal Irlandia. Berawal dari adegan Veronica yang diperankan aktris
cantik Kate Blanchett yang sedang menyetir dan menelepon rekannya
ketika kemudian mobilnya berhenti di lampu merah. Ia lantas ditembak
oleh pengendara sepeda motor dan tewas seketika. Film ini kemudian
mengambil konsep flash back dengan menceritakan kisah Veronica
sebagai jurnalis koran bernama Sunday Independent. Pada waktu ia
menulis berita tentang kejahatan narkoba yang sudah parah tingkatnya
di Dublin. Investigasinya kemudian membawanya ke bandar narkoba
bahkan bos para Bandar.
2. Shaterred Glass
Film yang dirilis pada tahun 2003 ini diangkat dari kisah nyata seorang
jurnalis muda berbakat bernama Stephen Glass yang bekerja di sebuah
media cetak bernama New Republic. Kisah cerita film yang dibintangi
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actor Hayden Christensen ini berawal dari perjalanan karier Stephen
pada tahun 1990-an yang artikel-artikelnya diakui sangat bagus,
berkualitas serta turut mengangkat popularitas majalah dimana
tempatnya bekerja. Hingga suatu saat, artikelnya yang berjudul ‘Hack
Heaven’ ternyata diketahui merupakan artikel fiksi. Semua data beserta
narasumber merupakan karangan Stephen sendiri. Penemuan itu pun
berbuntut pada penemuan artikel-artikel lainnya yang ternyata
berjumlah 27 artikel.
3. Balibo
Film yang dirilis tahun 2009 ini sempat menimbulkan kontroversi oleh
pihak Lembaga Sensor Film (LSF), film yang disutradarai Robert
Connolly ini pun hingga dilarang tayang di ajang film festival
bergengsi, Jiffest. Film produksi Australia ini diangkat dari kisah nyata
pada tahun 1975 tentang pembunuhan 5 jurnalis Australia oleh tentara
Indonesia saat Timor Timur diduduki Indonesia. Lima orang jurnalis
televisi ini awalnya memang bertujuan untuk meliput serangan
tersebut, tetapi mereka salah mengira bahwa status mereka sebagai
jurnalis tidak menjamin keselamatan mereka. Film ini menggambarkan
pencarian jurnalis senior Roger East di Timor Timur untuk
menemukan jurnalis tersebut. Awalnya ia diundang Jose Ramos Horta
untuk menjadi kepala kantor berita di Dili dan menyebarkan kondisi
Timor Timur ke seluruh dunia namun pada akhirnya Roger juga
menjadi korban serangan tentara Indonesia. Meski penuh dengan
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kontroversi namun film dibintangi Anthony Lapaglia ini mampu
menyedot perhatian masyarakat Indonesia hingga dunia.
4. The Bang Bang Club
The Bang Bang Club adalah film yang diambil dari kisah nyata yang
sebelumnya dijadikan buku berjudul Marinovich and Silva. Film ini
menceritakan ketegangan pascaperang antarras dan moral yang ditulis
secara detail oleh Greg Marinovich dan Joano Silva. Film ini
mengisahkan empat orang fotografer pemberani yang memasuki
wilayah peperangan antarras di Afrika Selata era 90-an. Keberanian
keempat fotografer itu didasari atas keinginan yang kuat untuk
menghasilkan karya foto terbaik untuk diperlihatkan pada dunia. Film
ini diperankan oleh Ryan Phillippe, Neels Van Jaarsveld, Taylor
Kitsch, dan Frank Rautenbach.

E.3.

Wartawan

E.3.1. Pengertian Wartawan
Menurut buku perkembangan delik pers di Indonesia, profesi
wartawan dalam perarturan dasar persatuan wartawan Indonesia mengatakan
bahwa wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan,
yang mana kewartawanan mempunyai arti kegiatan atau usaha yang sah yang
berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk
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berita, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya dalam bidang
komunikasi massa (Adji Oemar Seno, 1990:133).
Wartawan adalah profesi yang secara teratur melakukan kegiatan
jurnalistik dalam bentuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi kepada perusahaan pers atau kantor
berita untuk disiarkan atau dipublikasikan kepada masyarakat umum, agar
mereka memperoleh informasi yang benar, tepat akurat dan objektif. Jika
wartawan itu menyiarkan beritanya melalui penerbitan surat kabar atau
majalah, disebut sebagai wartawan media cetak. Tetapi ada juga wartawan
yang menyiarkan beritanya melalui radio atau televisi maka disebut wartawan
elektronik. Dari status pekerjaannya, wartawan dibedakan menjadi empat
diantaranya adalah:
1. Wartawan tetap
Wartawan tetap artinya wartawan yang bertugas di satu media massa
(cetak maupun elektronik) dan diangkat menjadi karyawan tetap di
perusahaan itu. Istilah karyawan tetap adalah mereka mendapat gaji
tetap, tunjangan, bonus, fasilitas kesehatan dan sebagainya serta
diperlakukan sebagaimana karyawan lainnya dengan hak dan
kewajiban yang sama. Dalam melakukan tugasnya wartawan tetap
selalu dilengkapi dengan surat tugas (kartu pers).
2. Wartawan pembantu
Wartawan pembantu adalah wartawan yang bekerja di satu perusahaan
(cetak maupun elektronik), akan tetapi tidak diangkat menjadi
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karyawan tetap. Mereka diberi honorium yang disepakati, diberi surat
tugas (kartu pers) serta bisa diberi tugas sesuai kemampuannya, dan
dapat mewakili penerbitannya bila meliput satu peristiwa. Tetapi
mereka tidak mendapatkan jaminan lain sebagaimana karyawan tetap.
Biasanya karyawan pembantu ini merupakan jenjang kedua sebelum
mereka diangkat menjadi karyawan tetap.
3. Wartawan lepas
Wartawan lepas adalah wartawan yang tidak terikat pada satu
perusahaan media massa baik cetak maupun elektronik. Mereka bebas
mengirimkan beritanya ke berbagai media massa. Jika berita atau
tulisannya itu dimuat, mereka mendapatkan honorarium, tetapi jika
tidak dimuat tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Perusahaan media
massa pada umumnya mau menerima atau memuat berita atau tulisan
wartawan lepas, jika berita mereka memang betul-betul bagus dan
tidak dimiliki oleh wartawan tetapnya. Untuk itu wartawan lepas harus
memiliki kemampuan lebih dari wartawan tetap. Dalam perusahaan
penerbitan pers, wartawan merupakan ujung tombak dari usahanya.
Mereka yang paling banyak mensuplai bahan berita untuk penyajian
tiap harinya. Karena itu, biasanya seorang wartawan dilengkapi dengan
peralatan komunikasi yang bisa mendukung mempercepat tugasnya
salam mencari dan mengirim berita seperti tap recorder, telepon
genggam, radio panggil, dan sebagainya (Djuroto T, 2002:22-24).
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E.3.2. Wartawan Perang
Semua pekerjaan mempunyai resiko masing-masing, mulai dari yang
sedikit mengandung resiko hingga yang beresiko besar yang dapat
mengancam keselamatan diri si pelaku profesi tersebut. Seperti halnya profesi
yang dilakukan sebagai seorang wartawan. Berbagai macam dan jenis
wartawan dengan segala tugasnya masing-masing, seperti wartawan olahraga
yang ahli dalam meliput berita olahraga, wartawan pendidikan yang
ditugaskan meliput berita tentang pendidikan dan masih banyak yang lainnya.
Selain itu, Ada juga wartawan yang ditugaskan di daerah konflik, biasa
disebut dengan sebutan wartawan perang. Resiko yang dialami oleh seorang
wartawan bisa mempunyai resiko kecil dan resiko besar, tergantung dimana
wartawan ditugaskan. Jika wartawan ditugaskan di daerah konflik atau perang,
kemungkinan besar mempunyai resiko lebih besar daripada wartawan yang
ditugaskan di daerah yang non-konflik. Terutama resiko ancaman kekerasan
dan kematian ketika sedang mengerjakan tugas jurnalistiknya.
Pada saat terjadinya konflik, salah satu personil yang paling dituntut
profesionalitas dan kinerjanya meliput berita adalah wartawan. Seorang
wartawan harus dapat menampilkan pemberitaan yang memenuhi persyaratan
kelayakan suatu berita. Untuk dapat menyajikan berita yang memenuhi
standar persyaratan informasi yang layak dan berkualitas, seorang wartawan
tidak jarang harus bertaruh dengan jiwa raganya. Wartawan perang mereka
memainkan

peran

penting

dalam

membawa

perhatian

masyarakat

internasional dan realitas konflik. Hal tersebut dilakukan oleh jurnalis agar
43

pada peristiwa yang terjadi pada saat peperangan dapat diketahui oleh pihakpihak di luar para pelaku dan penderita peperangan. Seorang wartawan perang
yang melakukan tugasnya di daerah konflik akan dihadapkan kepada
bermacam-macam bahaya yang akan dihadapi oleh seorang penduduk sipil
yang berada diluar daerah konflik.
Wartawan atau jurnalis secara hukum berhak atas otonomi yang lebih
besar daripada warga sipil lainnya, dan berhak atas perlindungan hukum yang
sama sebagai tawanan perang, termasuk hak untuk tidak menanggapi
interogasi. Wartawan dalam menjalankan profesinya memerlukan adanya
suatu perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada jurnalis
perang yang tengah berada di medan perang adalah diberikannya status
sebagai orang sipil yang diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa dan
Protokol tambahan 1 1977. Sedangkan dalam hukum nasional wartawan
secara hukum mendapatkan perlindungan dari pemerintah ketika meliput
berita, peraturan tersebut tertulis dalam Pasal 8UU No. 40 Tahun 1999 tentang
Pers.
Seharusnya semua warga negara di manapun berada, tetap akan
mendapat suatu perlindungan, baik dari negara asal maupun negara tempat
mereka berada. Begitu juga sebaliknya dengan wartawan, seharusnya
wartawan wajib mendapatkan perlindungan, baik dari hukum nasional
maupun hukum Internasional dalam melaksanakan profesinya yang tidak bisa
dipandang gampang dalam melaksanakan tugasnya (Anugrah Sukma Agung,
Dwi Astuti Palupi S.H, M.H, Poniar Warsono S.H, 2014).
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E. 3.3. Kompetensi Wartawan
Menurut Nuruddin, Pers yang baik akan sangat tergantung pada
kualitas wartawannya. Wartawan dengan kualitas pas-pasan tentu akan
mempengaruhi kualitas pemberitaannya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena
itu kualitas wartawan sangat dibutuhkan demi tercapainya kualitas kehidupan
masyarakatnya. Untuk itulah kompetensi wartawan sangat dibutuhkan sebagai
salah satu syarat peningkatan pemberitaan dan berpengaruh pada peningkatan
kecerdasan masyarakat pula.
Tidak

bisa

dipungkiri,

kecerdasan

seorang

wartawan

dalam

mengangkat persoalan atau informasi untuk disiarkan, mau tidak mau
berkolerasi erat dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan. Tidak
terkecuali bisa menambah pemahaman pembaca terhadap suatu permasalahan
yang sedang terjadi. Wartawan yang berkualitas karenanya ditandai dengan
kualitas karya jurnalistiknya. Oleh karena itu wartawan membutuhkan suatu
kecakapan atau kompetensi wartawan syarat untuk menjadi wartawan yang
profesional. Berdasarkan rumusan dewan pers ada setidaknya 3 kategori
kompetensi yang harus dipunyai seorang wartawan antara lain:
1. Kesadaran (awarenees); mencakup kesadaran tentang etika, hukum dan
karier.
2. Pengetahuan (knowledge); mencakup pengetahuan umum dan
pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan.
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3. Keterampilan (skills); mencakup keterampilan menulis, wawancara,
riset, investigasi, menggunakan berbagai peralatan, seperti computer,
kamera, mesin scanned, faksimili, dan sebagainya.
Kesadaran yang dimaksud disini adalah kesadaran bahwa setiap
tindakan jurnalistiknya itu akan dipengaruhi oleh hukum, etika dan normanorma. Artinya jurnalis itu bukan orang bebas yang bisa berbuat seenaknya
saja. Kesadaran jurnalis mencakup kesadaran etika maksudnya jurnaslis dalam
setiap tindakan jurnalistiknya berpegang pada kode etik yang berlaku.
Misalnya dalam peliputan isu-isu sensitive, jurnalis perlu mempertimbangkan
(sebelum peliputan) apakah isu sensitive itu tidak bertolak belakang dengan
etika, apakah foto yang akan dimuat di korannya tidak melanggar pornografi,
dan masih banyak kode etik yang lain yang harus di pegang teguh oleh
wartawan ketikan meliput suatu berita.
Kesadaran akan hukum harus dipahami oleh wartawan. Hukum yang
selama ini di pegang teguh adalah undang-undang pokok pers (nomor
40/1999). Dengan undang-undang itu, Wartawan tidak hanya memahami
tetapi melaksanakan, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya.
Misalnya, Wartawan perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, trial by the
press (mengadili atau menuduh bersalah seseorang sebelum pengadilan
memutuskan dia bersalah), privasi, ketentuan dengan narasumber (off record,
confidental sources). Kompetensi hukum ini menuntut jurnalis menjunjung
tinggi hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil
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keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan
tujuan negara demokrasi.
Kesadaran karir wartawan dalam melakukan pekerjaan jurnalistiknya,
wartawan harus sadar bahwa harus merintis karir kewartawanannya dari
seorang reporter terlebih dahulu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi
seperti redaktur. Kesadaran karier ini juga menuntut kerja jurnalis sebuah
profesi yang menjanjikan kepastian kerja dan kesejahteraan bagi diri dan
keluarganya semakin tinggi jabatan jurnalis, akan semakin tinggi fasilitas yang
didapatkannya. Otomatis, kesejahteraan juga meningkat sejalan dengan
peningkatan tanggung jawabnya. Sadar akan kerja team work, berperilaku
positif dan tidak egois sehingga terjadi keharmonisan dan peningkatan etos
kerja di media tempat wartawan bekerja.
Kompetensi selanjutnya yang harus jurnalis punya adalah wartawan
harus mempunya pengetahuan, meliputi pengetahuan umum, pengetahuan
khusus dan pengetahuan teori jurnalistik dan komunikasi. Jurnalis adalah
seorang ilmuwan. Sebab, jurnalis bekerja berdasarkan pengetahuan. Sebagai
seorang ilmuwan, jurnalis jelas dituntut punya pengetahuan yang layak.
Seorang Wartawan tidak saja tahu dan paham tentang pengetahuan dasar
seperti ilmu pengetahuan umum (budaya, sosial, politik, ekonomi dan lainlain), tetapi juga pengetahuan khusus, serta pengetahuan teknis. Wartawan
perlu mengetahui perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan sebagai basis
informasi untuk memerankan fungsi pers sebagai pendidik dan informative.
Wartawan tanpa pengetahuan yang memadai, hanya akan menghasilkan karya
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jurnalistik yang berisi informasi yang dangkal dan tidak memberikan
pencerahan bagi masyarakat. Untuk itu wartawan perlu memperbanyak
referensi pengetahuannya dengan menggali pengetahuan dari ensiklopedia,
buku-buku referensi terbitan terbaru, serta jurnal ilmiah, populer, dan
penerbitan berkala. Kegiatan semacam ini akan membuat wartawan selalu well
informed. Wartawan juga harus memiliki pengetahuan khusus, kompetensi ini
di perlukan bagi wartawan yang memilih atau ditugaskan pada liputan isu-isu
spesifik. Wartawan peliput masalah ekonomi dituntut memahami ekonomi
mikro, masalah keuangan, statistic dan sejenisnya. Persoalan muncul ketika
jurnalis bekerja di harian umum. Media, biasanya mempunyai kebijakan
mengadakan rolling reporter. Misalnya, mereka yang biasa di bidang ekonomi
digeser ke olahraga, atau rubric lain. Cara ini akan memberikan pemaksaan
jurnalis tahu permasalahan yang akan dihadapi, juga memberikan pengetahuan
dengan praktik langsung di lapangan. Jadi, jika suatu saat wartawan olahraga
sedang cuti atau berhalangan, tugasnya bisa dikerjakan oleh wartawan lain.
Selain itu wartawan harus mempunyai pengetahuan teori jurnalistik dan
komunikasi seperti mengetahui 9 elemen jurnalisme dan lain-lain.
Wartawan

disamping

mempunyai

kompetensi

kesadaran

dan

pengetahuan, harus mempunyai skills atau keterampilan. Sebab, mustahil
wartawan bisa bekerja dengan baik manakala tidak mempunyai keterampilan.
Misalnya bagaimana menguasai lapangan, bagaimana mengendus berita,
melakukan wawancara dan menulis dengan baik, tidak terkecuali dengan
ketrampilan menggunakan peralatan teknis seperti kamera dan lain-lain.
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Kompetensi reportase ini mencakup kemampuan menulis, wawancara,
dan melaporkan informasi secara akurat, jelas, bisa dipertanggungjawabkan,
dan layak. Format dan gaya reportase terkait dengan medium dan audiensnya
tulisan utuk koran harian berbeda dengan majalah, media internet atau radio
dan televisi. Kemampuan wawancara dengan berkomunikasi dengan Bahasa
yang baik dan benar dalam melakukan wawancara. Itu penting dilakukan
untuk memberikan kesan kepada narasumber bahwa jurnalis memang benarbenar punya kemampuan merespon dengan baik dan meyakinkan.
Kemampuan wawancara perlu dikembangkan untuk mengekplorasi teknis dan
metode yang layak digunakan ketika mewawancarai anak-anak, kelompok
etnis tertentu, korban traumatic dan sebagainya. Keterampilan menggunakan
alat penting dalam proses menyusun laporan. Kemampuan itu bukan sekedar
mengetik tulisan, melainkan juga menyusun database (berguna untuk laporan
investigasi), dan aplikasi multimedia, termasuk pagemaker (untuk layout),
printshop, photoshop, dan lain-lain. Dengan kemampuan tersebut bisa
mempermudah kinerja wartawan dalam praktik jurnalistiknya. Selain itu
wartawan harus mempunyai keterampilan riset dan investigasi, dewasa ini
jenis laporan jurnalistik di media massa tidak melulu laporan data kejadian di
lapangan. Banyak media telah melakukan pembuatan laporan berdasarkan
riset yang dilakukan. Entah menyebarkan polling melalui kuesioner, telepon
atau wawancara. Bekal kemampuan melakukan riset tentu harus dipunyai
wartawan. Di samping itu, riset yang baik juga belum tentu lengkap tanpa
didukung oleh kemampuan investigasi yang mumpuni. Bagaimana dia
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mengendus pemberitaan, mencari narasumber yang sulit dilacak, melakukan
wawancara secara mendalam, mencari data relevan untuk mendukung laporan
dan

lain-lain.

Kemampuan

teknologi

informasi

diantaranya

adalah

kemampuan akses internet seperti mengoperasikan email, mailing list atau
newsgroup. Disamping itu kemampuan menyusun laporan dalam format
internet juga sangat perlu dimiliki wartawan. Kompetensi ini relative baru
sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah ada (Nuruddin,
2009: 161-174).

E.4.

Profesionalisme wartawan

E.4.1. Profesi
Menurut Oman Sukmana dalam bukunya etika profesi pekerjaan social
menjelaskan bahwa profesi menunjuk pada suatu jenis pekerjaan yang
dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan
mengandalkan pada suatu keahlian tertentu. Oleh karena itu seorang
profesional yang mempunyai profesi dalam pengertian profesi tersebut, yaitu
orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu (kegiatan utama) dan
hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi, dengan
kata lain seorang yang disebut profesional adalah seseorang yang hidup
dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam
suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara orang lain
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melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau
hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja (Sukmana Oman, 1999: 42-43).
Menurut Baharuddin (1997) dalam buku etika profesi pekerjaan sosial
karya Oman Sukmana mengemukakan ciri-ciri dari suatu profesi, antara lain
adalah sebagai berikut:
1. Adanya pengetahuan khusus.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi.
3. Mengabdi kepada kepentingan masyarakat.
4. Ada ijin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi.
5. Kaum professional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi
profesi (Sukmana Oman, 1999: 45-48).
Terkait dengan ciri-ciri tersebut, Oman sukmana juga menjelaskan
prinsip - prinsip etika profesi, yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip tanggung jawab
a. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap
hasilnya. Maksudnya kaum professional itu diharapkan agar bekerja
sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang
sangat baik. Tugasnya dipertanggungjawabkan dari segi tuntutan
profesionalnya. Untuk bisa dipertanggungjawabkan, maka harus ada
suatu kompetensi (kemampuan) yang prima (ciri keahlian dan
keterampilan khusus), kondisi yang prima (fisik, psikologis, ekonomis
keluarga, suasana dan lingkungan kerja, dan sebagainya), serta bekerja
secara efisien dan efektif.
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b. Tangggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk
kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Setiap
professional diharapkan bertanggung jawab atas dampak dari tugasnya
terhadap perusahaannya, teman kerja, buruh, keluarganya, masyarakat
luas, lingkungan dan generasi yang akan datang. Dalam hal ini setiap
orang yang mempunyai suatu profesi tertentu dituntut: wajib tidak
melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain (minimal)
bahkan lebih dari itu wajib mengusahakan hal yang berguna bagi orang
lain (maksimal).
2. Prinsip keadilan
Dengan prinsip ini, maka seseorang dituntut untuk memberikan
kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dalam rangka
pelaksanaan sebuah profesi, tuntutan itu berarti: di dalam menjalankan
profesinya setiap orang professional tidak boleh melanggar hak orang
lain, atau pihak lain, lembaga atau Negara. Sebaliknya, kaum
professional perlu menghargai hak pihak-pihak lain itu, sebagaimana
kaum professional sendiri mengharapkan agar pihak lain menghargai
haknya serta hak kelompok atau perusahaan yang diwakilinya. Karena
itu, jika kaum professional tahu bahwa pelaksanaan profesinya akan
melanggar hak orang atau pihak lain, maka dia harus menghentikan
tindakan itu.
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3. Prinsip Otonomi
Prinsip ini menuntut agar setiap kaum professional memiliki dan
diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Dari satu pihak,
seorang professional memiliki kode etik profesinya. Tetapi di pihak
lain kaum professional tetap memiliki kebebasan dalam mengemban
profesinya, termasuk dalam mewujudkan kode etik profesinya itu
dalam situasi konkret. Dengan adanya kode etik yang mengatur
profesinya itu, maka setiap anggota profesi mempunyai kebebasan
untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dijalankan dalam situasi
dan tugas konkret yang dihadapinya. Karena pada akhirnya, walaupun
organisasi profesi ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan profesi
anggotanya, namun yang paling bertanggung jawab adalah anggota
profesi itu secara pribadi. Otonomi juga menuntut agar organisasi
profesi secara keseluruhan bebas dari campur tangan yang berlebihan
dari pihak pemerintah atau pihak-pihak lain (Sukmana Oman,
1999:50-52).
Sedangkan menurut Hari Adiwijaja dalam bukunya wartawan
profesionalisme dan kemandirian menyatakan bahwa wartawan sebagai suatu
profesi harus memiliki standar profesi yakni minimal memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1. Menjalankan pekerjaan berdasarkan pengetahuan khusus (specialized
knowledge) dan keterampilan (skill), untuk menerapkan pengetahuan
khusus tersebut sebagai landasan pekerjaanya.

53

2. Terorganisasi dalam organisasi profesi.
3. Memiliki kode etik (code of ethics) profesi, sebagai pedoman sikap
dan perilaku profesi di dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang membutuhkan layanannya.
4. Memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (professional
authority) dalam menentukan bentuk layanan terbaik yang harus
diberikan kepada masyarakat, tanpa mempersoalkan imbalan jasa yang
akan diperolehnya.
5. Memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, terhadap masalah-masalah
tertentu yang timbul dalam memberikan layanan kepada masyarakat,
yang berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh profesi (a
claim to jurisdiction of certain problems over which it should have
authority).
6. Memerlukan system kedisiplinan dalam menjalankan praktik untuk
mencapai cita-cita yang mulia dari profesi (a disciplinary system is
necessary to assume that practioners adhere to high ideals of a
professionals).
7. Memiliki kesadaran bertanggung jawab kepada masayarakat atas
penerapan

pengetahuan

(knowledge)

yang

dimilikinya

dalam

memberikan layanan kepada masyarkat (Adiwidjaja Hari, 2002: 1012).
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Adiwijaja juga mengemukakan ciri-ciri profesi, Etika profesi wartawan
adalah etika profesi yang khusus berlaku bagi wartawan, yang mengatur
tentang kewajiban profesi dalam bentuk:
1. Memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan pada
setiap saat dibutuhkan.
2. Menanamkan kepercayaan penuh kepada masyarakat, bahwa praktik
profesi telah memenuhi standar profesi.
3. Menghargai dan bersikap terbuka terhadap rekan seprofesinya.
4. Bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik kepada
masyarakat.
5. Bertanggung jawab terhadap etika dan kewajiban profesi dalam
pengembangan peningkatan profesi yang terbaik.
Hari Adiwijaja mengemukakan juga prinsip-prinsip suatu profesi
(principles of profession) adalah sebagai berikut :
1. Memberi petunjuk tentang pertanggungjawaban profesi (prescribe
responsibilities).
2. Melarang profesi untuk membuat peraturan yang menentukan, bahwa
profesi tidak akan menjalankan praktiknya pada situasi tertentu;
sedangkan praktik profesi dibutuhkan pada situasi tertentu tersebut.
Prinsip tersebut, melarang profesi untuk tidak menjalankan pada saat
layanannya dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Prinsip profesi, dapat digunakan sebagai peraturan yang membenarkan
perilaku profesi.
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4. Berlaku juga terhadap praktik profesi dalam situasi yang tidak di atur
dalam peraturan.
Perilaku wartawan yang sesuai dengan ciri khas dari profesi, disebut
profesionalisme. Sedangkan proses untuk menjadikan wartawan memperoleh
status profesional, disebut profesionalisasi. Professional dapat diartikan
menjalankan pekerjaan salah satu profesi (working in on of the profession),
sebagaimana dikemukakan oleh prof.Sir Randolph Quirk dalam bukunya
berjudul longman dictionary of contemporary of English (Adiwidjaja Hari,
2002:16).
Terkait penjelasan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan
ada beberapa kesepakatan yang menyatakan orang yang melakukan suatu
pekerjaan purna waktu (kegiatan utama) dan hidup dari pekerjaan itu dengan
mengandalkan keahlian yang tinggi, dengan kata lain seorang yang disebut
professional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu
keahlian tertentu dan menjalani profesinya sesuai dengan kode etik yang ada
dalam profesinya serta bertanggungjawab atas profesinya. Selain itu, ciri-ciri
dan prinsip etika suatu profesi yang telah dijelaskan itu, sebagian besar telah
menjadi suatu kompetensi wartawan untuk menjadi professional. Untuk itu,
seseorang wartawan harus benar-benar memahami profesi dengan baik dan
menuntut suatu keahlian khusus (skill), pengetahuan serta dan tanggung jawab
terhadap apa yang telah dilakukannya dalam menjalankan profesinya. Seperti
yang dikutip oleh Nasrullah dalam tulisannya jejak pers sebuah mimpi menuju
pers professional “Jadi ciri-ciri profesionalisme itu sendiri dapat dilihat dari
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pemahaman yang baik terhadap pekerjaan yang dibekali oleh keahlian khusus
(skill), memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang tinggi dan bertanggung
jawab secara social. Untuk itu, professional harus terdidik dan terlatih (well
educated), terorganisasi dengan baik (well managed), dilengkapi dengan
sarana yang cukup (well equipped) serta memperoleh imbalan yang memadahi
(Nasrullah, 2010: Vi).
E.4.2. Profesional
Seorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau
layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya
dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan
anggota suatu organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah
negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan
ahli dalam suatu bidang juga disebut "profesional" dalam bidangnya meskipun
bukan merupakan anggota sebuah organisasi yang didirikan dengan sah.
(Wikipedia: 2013).
Dalam persepsi diri wartawan sendiri, istilah professional memiliki
tiga arti: pertama, professional adalah kebalikan dari amatir. kedua, sifat
pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus. ketiga, norma-norma yang
mengatur perilakunya dititik-beratkan pada kepentingan khalayak pembaca.
Selanjutnya, terdapat dua norma yang dapat diidentifikasikan, pertama, norma
teknis (keharusan menghimpun berita dengan cepat, ketrampilan menulis dan
menyunting dsb), dan kedua, norma etis (kewajiban kepada pembaca serta
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nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap
adil, objektif dan lain-lain yang semuanya harus tercermin dalam produk
penulisannya).
Upaya-upaya

untuk

memperbaiki

pendidikan

kewartawanan

menunjukkan bahwa profesionalisasi dapat diharapkan semakin meningkat
dalam lapangan pekerjaan jurnalistik, yang kemungkinan besar mengarah pada
otonomi yang lebih mantap dan kekuatan yang lebih besar untuk menahan
tekanan-tekanan dan pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan dalam
masyarakat. Profesionalisasi akan menimbulkan dalam diri wartawan sikap
menghormati martabat individual dan hak-hak pribadi dan personal warga
masyarakat yang diliputinya. Demikian pula, wartawan akan mendapat
menjaga martabatnya sendiri karena hanya dengan cara itu ia akan mendapat
kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan
professional (Kusumanigrat Hikmat & kusumaningrat Purnama, 2007:115116). Norma-norma etis dan teknis di atas, tercantum dalam kode etik
jurnalistik, maka dari itu salah satu kriteria wartawan profesional ialah
wartawan profesional harus memahami dan mempraktekkan kode etik tersebut
dalam menjalankan tugasnya.
E.4.3. Profesionalisme
Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara
pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat
pada atau dilakukan oleh seorang profesional dalam bidang atau profesinya.
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Profesionalisme berasal dari kata profesion yang bermakna berhubungan
dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya
(KBBI 1994). Jadi profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau
kualitas

dari

seseorang

yang professional

(longman, 1987).

Istilah

profesionalisme merujuk pada orang yang menghargai profesinya dan
kemandiriannya dalam menjalankan profesi itu. Profesionalisme wartawan
dituntut bukan hanya karena idealisme yang melekat pada profesi itu, tetapi
efek media yang begitu besar terhadap publik.
Dalam bukunya Andrias Harefa yaitu dengan judul membangkitkan
etos kerja profesionalisme 2004 halaman 134 mengemukakan bahwa
Profesionalisme berasal dari sikap. Empat atribut yang berkaitan dengan sikap
profesionalime antara lain:
1. Ketrampilan tinggi yang didasarkan pada pengetahuan teoritis dan
sistematik.
2. Pemberian jasa dan pelayanan yang altruistis, artinya lebih berorientasi
kepada kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
3. Adanya pengawasan yang ketat atas perilaku pekerja melalui kodekode etik yang dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan.
4. Suatu system balas jasa (berupa uang, promosi jabatan penghargaan
dan kehormatan) yang merupakan lambang prestasi kerja (Nuraini
Maria, 2007).
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E.4.4 Kode Etik Jurnalistik
Etika jurnalistik lahir di atas landasan pemikiran tentang kebebasan
positif yaitu pers harus mengutamakan kepentingan masayarakat. Karena itu
pers harus mampu melakukan sensor diri melalui kekuatan moral yang
dimilikinya. Fungsi etika jurnalistik sebenarnya dapat mengamankan
pelaksanaan kebebasan dan tanggung jawab pers dari incaran hukum pers. Jika
dilaksanakan dengan baik dalam arti dipakai oleh wartawan sebenarnya usaha
untuk mengatasi hal tersebut telah banyak dilakukan oleh pengemban pers.
Melihat tugas yang diemban oleh seorang wartawan dalam
melaksanakan profesinya cukuplah berat, maka setiap wartawan memiliki
etika jurnalistik yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan profesinya.
Terdapatlah sejumlah kode etik yang dirumuskan dan berlaku oleh organisasi
wartawan misalnya persatuan wartawan Indonesia (PWI), dan aliansi jurnalis
independent (AJI), serta kode etik yang dibuat bersama yaitu kode etik
wartawan Indonesia (KEWI).
Untuk menjadi pers yang profesional, etika ini seharusnya dijadikan
panutan dalam keprofesionalan kerja wartawan, karena berita yang disiarkan
berdasarkan pemenuhan etika jurnalistik, cenderung memiliki kualitas berita
yang memadai. Bila dibaca oleh khalayak, informasi yang dikandungnya akan
merupakan sumbangan berarti bagi kehidupan khalayak. Akibatnya khalayak
dalam hal ini adalah masyarakat akan merasa bahwa wartawan akan lebih
berarti bagi mereka.
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Penegakan etika jurnalistik wartawan Indonesia sebagai pedoman yang
disusun wartawan sendiri memiliki konsekwensi logis agar wartawan
meningkatkan kapasitas berbahasa, analisis dan membidik masalah dengan
lebih jeli. Sehingga keprofesionalitasan seorang wartawan dapat terus
terpercaya dimata pembacanya. Menurut Husnun N Djurajid dalam bukunya
panduan menulis berita pengalaman lapangan seorang wartawan kode etik
jurnalistik adalah sebagai berikut:
1. Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang
akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran:
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi
dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika
peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan
semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2. Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam
melaksanakan tugas jurnalistik.
Penafsiran cara-cara yang profesional adalah:
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a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
b. menghormati hak privasi.
c. tidak menyuap.
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto,
suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan
secara berimbang.
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian
gambar, foto, suara.
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan
wartawan lain sebagai karya sendiri.
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk
peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
3. Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara
berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,
serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Penafsiran:
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang
kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan
kepada masing-masing pihak secara proporsional.
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c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini
berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa
interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi
seseorang
4. Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan
cabul.
Penafsiran:
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh
wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja
dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto,
gambar,

suara,

grafis

atau

tulisan

yang

semata-mata

untuk

membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan
mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
5. Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas
korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang
menjadi pelaku kejahatan.
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Penafsiran:
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri
seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum
menikah.
6. Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak
menerima suap.
Penafsiran:
a. Menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil
keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas
sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau
fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
7. Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber
yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya,
menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the
record” sesuai dengan kesepakatan.
Penafsiran:
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan
keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
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b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai
dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan
narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber
yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
8. Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan
suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak
merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau
cacat jasmani.
Penafsiran:
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu
sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
9. Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan
pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran:
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan
berhati-hati.
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b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan
keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
10. Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf
kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Penafsiran:
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena
ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan
substansi pokok.
11. Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional.
Penafsiran:
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa
fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya
maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu
diperbaiki (Djurajid Husnun N, 2009: 147-152).
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E.3.4 Kode Etik Wartawan International IFJ
Kongres Kedua Federasi International Wartawan di Bordeaux, 25-28
April 1964 dan diamandir oleh kongres ke – 8 IFJ di Helsingor, 2-6 Juni 1986.
International federation journalist (IFJ) 1954 menyetujui sebuah kode etik
jurnalistik. Kode etik tersebut kemudian di amandemen dalam IFJ 1986 dan
berlaku sampai sekarang kode etik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menghormati kebenaran dan hak public akan kebenaran merupakan
tugas pertama wartawan.
2. Wartawan

harus

setiap

saat

mempertahankan

prinsip-prinsip

kebebasan dalam pengumpulan dan penyiaran secara jujur berita-berita
dan hak atas komentar dan kritik yang wajar.
3. Wartawan hanya melaporkan informasi berdasarkan fakta-fakta yang
dia ketahui asalnya. Wartawan tidak boleh menyembunyikan informasi
yang penting atau memalsukan dokumen-dokumen.
4. Wartawan hanya boleh mengunakan cara-cara yang wajar untuk
mendapatkan berita, gambar dan dokumen-dokumen.
5. Wartawan harus dengan sungguh-sugguh memperbaiki (meralat) setiap
informasi yang telah disiarkan yang kemudian didapati sangat tidak
akurat.
6. Wartawan harus memegang teguh kerahasiaan profesional sehubungan
dengan sumber-sumber informasi yang didapatinya secara rahasia.
7. Wartawan harus sadar akan bahaya diskriminasi yang dapat
ditimbulkan olen media, dan (karenanya) harus sungguh-sungguh
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berupaya tidak memfasilitasi diskriminasi, seperti yang didasarkan
pada perbedaan ras, seks, orientasi seksual, bahasa, agama, politik,
atau pandangan hidup, dan asal-usul bangsa atau sosial.
8. Wartawan harus menganggap hal-hal berikut ini sebagai pelanggaran
profesional yang sangat serius, seperti: Plagiarisme, pemutarbalikan
fakta, dusta, fitnah, perusahaan nama baik dan tuduhan-tuduhan yang
tidak mendasar, menerima pemberiaan dalam segala bentuk sebagai
imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan.
9. Wartawan harus menghormati namanya, karena itu harus menganggap
bahwa adalah tugas mereka untuk mematuhi dengan penuh kesetiaan
prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas.di dalam lingkungan hukum
umum dari setiap negara, harus mengenali secara profesional yuridiksi
sesama wartawan guna menolak segala campur tanggan dari
pemerintah atau yang lainnya (slideshare, Teras Lampung, 2013).
Dari rangkaian kode etik yang ada, kode etik disusun oleh organisasi
jurnalis di negara yang bersangkutan, selain itu kode etik juga dipengaruhi
oleh organisasi dimana sang jurnalis bekerja, misalnya di Indonesia, AJI
(Aliansi Jurnalis Independen) bersama sejumlah organisasi jurnalis lain secara
bersama-sama juga telah menyusun Kode Etik Jurnalis Indonesia, yang
diharapkan bisa diberlakukan untuk seluruh jurnalis Indonesia. Selain
organisasi profesi, institusi media tempat si jurnalis itu bekerja juga bisa
merumuskan Kode Etik dan aturan perilaku (Code of Conduct) bagi para
jurnalisnya.
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Meskipun disusun oleh organisasi profesi atau institusi media yang
berbeda-beda, di Indonesia atau pun di berbagai negara lain, isi kode etik pada
umumnya bersifat universal dan tak banyak berbeda. Tentu saja tidak akan ada
Kode Etik yang membolehkan jurnalis menulis berita bohong atau tak sesuai
dengan fakta, misalnya. Variasi kecil yang ada mungkin saja disebabkan
perbedaan latar belakang budaya negara-negara bersangkutan.
F. Definisi Konseptual dan Operasional
F.1.

Profesionalisme
Profesionalisme adalah suatu sikap kerja, kedewasaan pandangan

dan kematangan pikiran yang dimiliki oleh seorang dalam bekerja. Yang
dimaksud dengan profesionalisme disini adalah suatu sikap kerja yang
harus dimiliki dan berlandarkan unsur-unsur etika, norma, kode etik dan
rasa tanggung jawab atas perkembangan budaya masyarakat saat
wartawan itu bekerja.
F.2

Wartawan
Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan,

yang mana kewartawanan mempunyai arti kegiatan atau usaha yang sah
yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran
dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya
dalam bidang komunikasi massa (Adji Oemar Seno, 1990 :132).
Jadi, profesionalisme wartawan adalah pandangan hidup wartawan
untuk mencapai profesional dalam mendapatkan laporan berita yang
menarik perhatian sejumlah pembaca dengan penuh tanggung jawab,
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dengan segala pengetahuan dan keterampilan jurnalistiknya, mematuhi
kode etik yang ada serta outputnya yaitu tanda balas jasa atas prestasi
kerja.
Definisi operasional dari profesionalisme wartawan adalah
meliputi bagaimana cara kerja wartawan untuk mencapai profesional
dalam melakukan kegiatannya mencari berita. Maka dari itu dibutuhkan
kategori-kategori

atau

kriteria

menjadi

seorang

wartawan

yang

professional. Dari berbagai literatur yang ada terdapat kesamaan dalam
menentukan kriteria untuk menjadi wartawan professional antara lain
wartawan harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan khusus (skill)
jurnalistik, kepatuhan dalam menjalankan tentang kode etik, dan juga
adanya system balas jasa untuk menunjang pekerjaan jurnalistik seorang
wartawan.
Kriteria utama adalah wartawan harus mempunyai pengetahuan
dan keterampilan jurnalistik meliputi, pengetahuan dalam karya
penulisannya yang menggunakan rumus 5w+1H, serta pandai menambah
pengetahuan jurnalistiknya dengan cara mengikuti seminar jurnalistik
guna menambah wawasannya tentang dunia jurnalistiknya. Pada
penerapan dilapangan sejatinya pengetahuan dan keterampilan seorang
wartawan berlangsung bersamaan. Keterampilan wartawan meliputi,
reportase, pandai menggunakan alat yang menunjang kerjanya seperti
kamera dan alat perekam lain, terampil dalam melakukan riset investigasi
pada isu-isu yang sensitive, dan juga terampil dalam menggunakan
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teknologi informasi seperti mengoperasikan email, mailing list dan
newsgroup dan masih banyak keterampilan lainnya.
Kriteria kedua adalah kepatuhan wartawan kepada kode etik
jurnalistik menjadi poin penting dalam melakukan kerja jurnalsitiknya di
lapangan, adapun isi kode etik jurnalistik yang dipakai dalam penelitian
ini adalah kode etik jurnalistik international IFJ. Keterangan tentang isi
kode etik tersebut akan dijelaskan pada struktur kategorisasi yang telah
ditentukan untuk penelitian analisis isi film ini.
Kriteria ketiga yang akan diteliti dalam film ini adalah adanya
system balas jasa, yang di maksud system balas jasa adalah ada suatu
penghargaan materi maupun non materi atas sebuah prestasi yang dicapai
oleh seorang wartawan.

G. Metode Penelitian
G.1.

Pendekatan dan Sifat penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode

Analisis Isi dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini
digunakan untuk mempermudah peneliti, karena obyek yang diteliti adalah
benda mati. Analisis isi sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditunjukan
untuk mengetahui gambaran karateristik isi dan menarik inferensi dari isi.
Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi
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yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan
dapat direplikasi (Eriyanto 2011:15).
Analisis isi kuantitatif dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu
dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Prosedurnya adalah dengan jalan
mengukur atau menghitung aspek dari isi (content) dan menjadikanya secara
kuantitatif. Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada
bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-coding (memberi tanda) apa
yang dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar/gambar televisi). Penelitian
mengunakan analisis isi kuantitatif harus dikerjakan secara objektif. Syarat
objektif baru dapat dilakukan oleh peneliti bila tersedia kategori analisis yang
telah didefinisikan secara jelas dan operasional sehingga peneliti lain dapat
mengikutinya dengan reliabilitas tinggi. Analisis kuantitatif mengutamakan
ketepatan dalam mengidentifikasi isi pernyataan, seperti perhitungan,
penyebutan yang berulang-ulang dari kata-kata tertentu (Eriyanto, 2011:1)
G.2.

Ruang Lingkup
Penelitian ini mencakup semua scene dalam film “The Bangbang

club” karya Steven Silver yang berupa file video denga format AVI dengan
total 80 scene. Dengan jumlah coder sebanyak dua orang, dengan beberapa
kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu pernah menonton film ini
lebih dari satu kali. Yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada setiap
scene, akan diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam kategerosasi
profesionalisme wartawan.
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G.5.

Struktur Kategorisasi
Berdasarkan kajian pustaka yang telah di jelaskan berfungsi untuk

mengklarifikasikan isi media gunanya sebagai batasan dalam topic penelitian.
Tahapan penting pengukuran dalam analisis isi adalah menyusun kategori,
karena kategori berhubungan dengan bagaimana isi (content) yang kita
kategorikan. Adapun struktur kategorinya adalah sebagai berikut:
1. Pengetahuan dan Keterampilan (Skill) Jurnalistik
Sub kategori dari pengetahuan dan Keterampilan (skills) jurnalistik
adalah:
1.1.Pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik.
Indikatornya: wartawan memiliki pengetahuan tentang teori dan
prinsip jurnalistik dan komunikasi.
Contoh:
a. Wartawan harus memiliki kemampuan dasar jurnalistik, seperti
menulis, menguraikan suatu kasus atau berita secara obyektif
sesuai dengan konsep 5W+1H, (What, Where, When, Who,
Why dan How) seperti headline, lead, latar informasi, sumber,
penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan
yang membentuk skema pemberitaan
b. Sedikit banyak wartawan mengikuti seminar atau pelatihan
jurnalistik guna memperbanyak wawasannya tentang dunia
kejurnalistikannya.

73

c. Memiliki pengetahuan umum maupun khusus, pengetahuan
umum seperti budaya, politik, sejarah, sosial atau ekonomi,
sedangkan pengetahuan khusus seperti wartawan peliput
masalah ekonomi dituntut memahami ekonomi mikro masalah
keuangan dan istilah –istilah sejenisnya. Begitupun dengan
peliputan bidang lainnya.
1.2.Keterampilan Reportase
Indikatornya: kemampuan menulis, wawancara dan melaporkan
informasi secara akurat, jelas bisa dipertanggungjawabkan dan
layak.
Contoh:
a. Kemampuan wawancara dengan berkomunikasi dengan Bahasa
yang baik dan benar. Dan melaporkan informasi secara
akurat,jelas bias dopertanggunggjawabkan.
1.3.Keterampilan menggunakan alat
Indikatornya: kemampuan mengoperasikan kamera foto atau
kamera video dan kemampuan mengoperasikan komputer yang
bukan hanya sekedar mengetik tulisan tetapi juga menyusun
database,

aplikasi

multimedia

(pagemaker

(untuk

layout),

printshop, photoshop, audio visual).
1.4.Keterampilan riset dan investigasi
Indikatornya: kecakapan wartawan dalam mewawancarai secara
mendalam, mencari narasumber yang sulit dilacak, mencari data
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relevan untuk mendukung laporan dan lain-lain yang khususnya
dalam jurnalisme investigative.
1.5.Keterampilan menggunakan teknologi informasi
Indikatornya: kemampuan akses internet seperti mengoperasikan
email, mailing list, atau newsgroup. Selain itu kemampuan
menyusun laporan dalam format internet juga sangat perlu dimiliki
wartawan.
2. Kode Etik Jurnalistik International IFJ
Sub kategorinya adalah:
2.1.Menghormati kebenaran dan hak publik akan kebenaran
merupakan tugas pertama wartawan.
Indikatornya: kebenaran dan keakuratan sebuah berita yang
menjadi tugas utama seorang wartawan.
Contoh:
a. Wartawan harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang
dan tidak beritikad buruk.
-

akurat berarti

dipercaya benar sesuai keadaan objektif

ketika meliput berita,
-

berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan
setara.

-

tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja
dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
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(terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik
Indonesia pasal 1)
2.2.Wartawan dalam melaksanakan tugasnya, wartawan setiap saat
harus membela prinsip-prinsip kebebasan dalam kejujuran
pengumpulan dan penyiraran berita, dan hak untuk komentar dan
kritik yang jujur.
Indikatornya: bersikap independen
Contoh:
a. wartawan harus bersikap independen dalam melaksanakan
tugas jurnalistiknya.
-

indepnden berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
(terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik
Indonesia pasal 1).

2.3.Wartawan harus selalu melaporkan hanya sesuai dengan fakta
yang diketahui asalnya. Wartawan tidak boleh mendiamkan atau
mengabaikan informasi-informasi penting atau memalsukan
dokumen.
Indikatornya: pelaporan berita selalu sesuai dengan fakta yang
diketahui sumbernya.
Contoh:
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a. Wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas
sumbernya.
b. Wartawan tidak menyembunyikan informasi penting atau
memalsukan dokumen (terdapat pada salah satu penafsiran
kode etik jurnalistik Indonesia pasal 2).
2.4.Wartawan hanya boleh mengunakan cara-cara yang wajar atau
jujur untuk mendapatkan berita, gambar dan dokumen-dokumen.
Indikatornya: menggunakan cara-cara yang wajar, jujur dan
professional dalam kerja jurnalistiknya.
Contoh:
a. Wartawan harus menggunakan cara-cara yang profesional
dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.
Cara-cara yang profesional adalah:
a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
b. Menghormati hak privasi
c. Tidak menyuap
d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran
gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan
tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam
penyajian gambar, foto, suara
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g. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan
untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan
public (terdapat pada salah satu penafsiran kode etik
jurnalistik Indonesia pasal 2).
2.5 Wartawan harus dengan sungguh-sungguh memperbaiki (meralat)
setiap informasi yang telah disiarkan yang kemudian didapati
sangat tidak akurat.
Indikatornya: segera meralat atau memperbaiki setiap informasi
yang telah disiarkan yang kemudian didapati tidak akurat
Contoh:
a. Wartawan harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan
maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.(terdapat
pada kode etik jurnalistik Indonesia pasal 10)
2.6.Wartawan harus memegang teguh kerahasiaan profesional
sehubungan dengan sumber-sumber informasi yang didapatinya
secara rahasia.
Indikatornya: Hak tolak wartawan untuk melidungi narasumber
yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya
yang kemudian dikenal dengan istilah “off record”.
Contoh:
a.

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
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keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar
belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
Penafsirannya sebagai berikut:
-

Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas
dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber
dan keluarganya.

-

Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita
sesuai dengan permintaan narasumber.

-

Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data
dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa
menyebutkan narasumbernya.

-

“Off the record” adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan
(terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik
Indonesia pasal 7).

2.7.Wartawan harus sadar akan bahaya diskriminasi yang dapat
ditimbulkan oleh media, dan (karenanya) harus sungguh-sungguh
berupaya tidak memfasilitasi diskriminasi, seperti yang didasarkan
pada perbedaan ras, seks, orientasi seksual, bahasa, agama,
politik, atau pandangan hidup, dan asal-usul bangsa atau sosial.
Indikatornya:

tidak

memfasilitasi

diskriminasi

dalam

melaksanakan pekerjaan jurnalsitiknya.
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Contoh:
a. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar
perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan
bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin,
sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Penafsirannya:
-

Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai
sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

-

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan (terdapat pada
salah satu penafsiran kode etik jurnalistik Indonesia pasal
8)

2.8.Wartawan harus menganggap hal-hal berikut ini sebagai
pelanggaran profesional yang sangat serius, seperti: Plagiarisme,
pemutarbalikan fakta, dusta, fitnah, pencemaran nama baik dan
tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, menerima pemberiaan
dalam segala bentuk sebagai imbalan untuk menyiarkan atau tidak
menyiarkan.
Indikatornya: pelanggaran professional bagi wartawan mencakup
salah satu dari berikut ini: Plagiarisme, pemutarbalikan fakta,
dusta, fitnah, pencemaran nama baik dan tuduhan-tuduhan yang
tidak mendasar, menerima pemberiaan dalam segala bentuk
sebagai imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan.
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Contoh:
a. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan
wartawan lain sebagai karya sendiri
b. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah,
sadis, dan cabul.
c. Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak
menerima suap (terdapat pada salah satu penafsiran kode etik
jurnalistik Indonesia pasal 2,4 dan 6).
2.9.di dalam kerangka hukum setiap negara, wartawan harus
mengenali secara profesional yuridiksi (wilayah kekuasaan atau
wilayah kerja) sesama wartawan guna menolak segala campur
tangan dari pemerintah atau yang lainnya.
Indikatornya: wartawan menghormati hak yuridiksi sesama
wartawan atau wartawan tidak boleh mengganggu wilayah kerja
sesama wartawan yang lainnya.
3. System balas jasa
Subkategorinya:
3.1.Mendapat imbalan berupa gaji.
3.2.Mendapatkan Penghargaan dan kehormatan atas prestasi kerja.
3.3.Mendapatkan Promosi jabatan.
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G.3.

Unit Analisis
Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah scene. Setiap

scene akan di analisis dari sisi audio dan visual yang mengandung unsur-unsur
profesionalisme wartawan dalam film “The Bangbang club”.
G.4.

Satuan Ukur
Satuan ukur penelitian disini adalah frekuensi kemunculan scene yang

mengandung unsur-unsur profesionalisme wartawan dalam film “The
Bangbang club” disesuaikan dengan kategorisasi yang sudah dibuat.
G.6.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Data primer
Data ini diperoleh dengan cara melihat keseluruhan film “The BangBang Club” karya steven silver. Dalam video berformat player .AVI
untuk memeperoleh data penelitian. Setelah itu dipilih perscene yang
kemudian dibentuk foto format .jpeg
2. Data sekunder
Data pendukung yang diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, atau
internet yang bisa digunakan sebagai referensi penunjang untuk kajian
pustaka dan dapat mendukung data primer.
G.7.

Teknik Analisis Data
Dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah melihat dan

mengamati film “The Bang-Bang Club” karya Steven Silver untuk
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memperoleh data setiap scene yang mengandung adegan profesionalisme
wartawan

di

daerah

konflik.

Selanjutnya

untuk

mempermudah

pengkategorisasian, maka dibuat lembar koding seperti contoh dibawah.
Kemudian dari data-data yang masuk ke lembar koding akan dilakukan analisa
secara deskriptif.
Tabel 1
Lembar koding untuk penelitian
Scene
Struktur kategorisasi
K1
K2
K3
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3
Total
Keterangan:
K1

: Kategori pertama yakni wartawan harus memiliki pengetahuan

dan keterampilan jurnalistik.
K2

: Kategori kedua yakni wartawan harus mematuhi kode etik

jurnalistik IFJ.
K3

: Kategori ketiga yakni adanya sytem balas jasa.

1.1

: Subkategori dari Pengetahuan tentang teori dan prinsip

jurnalistik.
1.2

: Subkategori dari Keterampilan Reportase.

1.3

: Subkategori dari Keterampilan menggunakan alat.

1.4

: Subkategori dari Keterampilan investigasi.

1.5

: Subkategori dari Keterampilan teknologi informasi.

2.1

: Subkategori dari kede etik IFJ pasal 1.

2.2

: Subkategori dari kede etik IFJ pasal 2.
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2.3

: Subkategori dari kode etik IFJ pasal 3.

2.4

: Subkategori dari kode etik IFJ pasal 4.

2.5

: Subkategori dari kode etik IFJ pasal 5.

2.6

: Subkategori dari kode etik IFJ pasal 6.

2.7

: Subkategori dari kode etik IFJ pasal 7.

2.8

: Subkategori dari kode etik IFJ pasal 8.

2.9

: Subkategori dari kode etik IFJ pasal 9.

3.1

: Subkategori Mendapat imbalan berupa gaji.

3.2

: Subkategori penghargaan atas prestasi.

3.3

: Subkategori promosi jabatan.
Kemudian data dimasukan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk

mempermudah

penghitungan

guna

mengetahui

banyaknya

frekuensi

kemunculan dari masing-masing kategori. Adapun tabel distribusi frekuensi
yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Tabel distribusi frekuensi
kategori
Pengetahuan
Dan
Keterampilan
Jurnalistik

Sub kategori

Data 1
Data 2
Scene prosentase scene prosentase

Pengetahuan
tentang teori
dan prinsip
jurnalistik
Keterampilan
reportase
Keterampilan
menggunakan
alat
Keterampilan
riset dan
investigasi
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Keterampilan
menggunakan
teknologi
informasi
Subkategori 1
Kode etik
junalistik
Subkategori 2
international
Subkategori 3
(IFJ)
Subkategori 4
Subkategori 5
Subkategori 6
Subkategori 7
Subkategori 8
Subkategori 9
System balas Mendapatkan
uang atau gaji
jasa
Mendapatkan
penghargaan
dan
kehormatan
atas prestasi
Promosi
jabatan
Total
Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa
deskriptif, peneliti melakukan peghitungan persentase dari polulasi angka
indeks

untuk

memberikan

penjelasan

deskriptif

mengenai

unsur

profesionalisme wartawan seperti apa saja di daerah konflik dalam film “The
Bang-Bang Club karya Steven Silver dan prosentase frekuensi kemunculan
unsure profesionalisme dalam film tersebut.
G.8.

Uji Reliabilitas
Reliabilitas memiliki akurasi paling kuat, tetapi reliabilitas ini

membutuhkan syarat yakni dibutuhkan adanya data standar sebagai
pembanding.

Jenis

reliabilitas

yang

paling

banyak

dipakai

adalah

reproductibility, atau yang lebih dikenal sebagai reliabilitas antar-coder (in-
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tercoder reliability). Sesuai dengan namanya (intercoder), perhitungan
reliabilitas membutuhkan dua atau lebih orang coder. Masing-masing coder
akan diberikan alat ukur (lembar coding) dan diminta untuk menilai sesuai
dengan petunjuk dalam lembar coding ini. Hasil dari pengisian coder itulah
yang diperbandingkan, dilihat beberapa persamaan dan berapa pula
perbedaanya. Dalam analisis isi, ada sejumlah formula (rumus) yang dapat
dipakai untuk menghitung derajat reliabiltas dari suatu alat ukur.
Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding
(coding sheet). Peneliti harus memastikan bahwa lembar coding yang akan
dipakai adalah alat ukur yang terpercaya (reliabel). Jika dua orang atau lebih
yang menilai iklan yang sama akan menghasilkan temuan yang sama pula
(Eriyanto, 2011: 281).
Reliabilitas antar coder dapat dihitung dengan mengunakan formula
Holsti (1969). Reliabilitas ditunjukan dalam presentase persetujuan, berapa
besar presentase persamaan antar coder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk
menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut:

Keterangan:

=

2M
N1 + N2

CR = Coefisien Reliability.
M = Jumlah coding yang sama (disetujui oleh peneliti dan coder).
NI = jumlah coding yang di buat oleh coder 1.
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N2 = jumlah coding yang di buat oleh coder 2.
Kemudian untuk memperkuat hasil uji reliabilitas diatas, digunakan
rumus Scoot sebagai berikut:

=

Pi

%

1−%

−%

= Nilai keterhandalan.

Observed agreement

= Persentase persetujuan yang ditemukan dari

pernyataan yang di setujui antar pengkoder (yaitu nilai C R).
Expected agreement

= Persentase persetujuan yang diharapkan yaitu

proporsi dari jumlah pesan yang di kuadratkan.
Untuk menghitung persetujuan yang telah diamati, dapat mengunakan
proses seperti dalam perhitungan untuk presentase persetujuan. Kita tinggal
membagi unit yang disetujui dengan total semua unit. Sementara untuk
menghitung

persetujuan

menghitunng

proporsi

yang
dari

diharapkan

masing-masing

dapat

dilakukan

kategori

dan

dengan
kemudian

dikuadratkan. Jika kedua angka tersebut telah diperoleh, tinggal memasukan
kedalam rumus. Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 hingga 1, dimana
semakin besar angka menunjukan semakin tinggi pula reliabilitas dari alat
ukur.
Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,70 atau lebih maka data yang
diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. Namun sebaliknya, jika tingkat
kesepakatan tidak mencapai 0,70 maka kategori operasionalnya perlu dibuat
lebih spesifik lagi.
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