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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Akhir-akhir ini, infotainment menjadi program acara terfavorit di 

tengah masyarakat. Beberapa stasiun televisi menempatkan infotainment 

sebagai “senjata” ampuh mereka untuk mendapatkan ratting terbaik dari 

stasiun televisi lainnya. Setiap harinya, stasiun televisi menayangkan 2 

hingga 3 kali program infotainment, hingga mengalahkan program-program 

siaran televisi lainnya. Padahal program-program lainnya tentu tak kalah 

menarik dengan program infotainment tersebut.  Infotainment berasal dari 

sebuah kata information dan entertainment. Dalam kaitannya infotainment 

merupakan serangkaian proses penyampaian informasi melalui media massa 

baik cetak ataupun elektronik yang berhubungan dengan hiburan 

(entertainment). Senada dengan yang dikemukakan Alexis S. Tan :, “media 

massa mempunyai 4 fungsi utama diantaranya to inform, to educate, to 

entertain, to persuade”. Namun dalam konteks yang terjadi sekarang, media 

massa hanya memenuhi kebutuhan fungsi utamanya sebagai hiburan (to 

entertain) sehingga perlu adanya penyesuaian dalam menterjemahkan dan 

mengaplikasikan 4 fungsi media massa yang disebutkan Alexis S. Tan.  

Media muncul sebagai kelas baru ditengah masyarakat yang 

memposisikan dirinya sebagai “anjing penjaga” (watch dog). Namun baik 

secara sadar maupun tidak, akibat dari posisinya tersebut media massa 
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banyak melakukan dosa-dosa. Tujuh  dosa media menurut Paul Johnson 

adalah (1) distorsi informasi, (2) dramatisasi fakta, (3) mengganggu privasi, 

(4) pembunuhan karakter (character assassination), (5) eksploitasi seks, (6) 

meracuni benak pikiran anak-anak dan (7) penyalahgunaan kekuasaan.1 

Berita-berita mengenai hiburan sekarang sudah berkembang begitu 

pesat pada stasiun televisi ditanah air, yang dulunya hanya sebatas 

mengenai informasi yang bersifat menghibur sekarang berubah menjadi 

seputar kehidupan para artis yang begitu kompleks, seperti perkawinan, 

perceraian, dan lain-lain. Bukan hanya kehidupan para artis yang begitu 

kompleks, ternyata jurnalispun mengalami nasib yang sama. Kompleksitas 

yang terjadi pada jurnalis pada sekarang ini ialah, mengenai disorientied 

tentang fungsi dan kerja sebagai seorang jurnalis. Jurnalis yang seharusnya 

menyampaikan berita yang benar-benar yang berkualitas kini berubah 

menjadi seorang jurnalis yang menyalahi etika. Baik jurnalis tv ataupun 

jurnalis cetak kini kurang begitu menyadari kesadaran dalam beretika, 

seharusnya jurnalis harus sadar dalam tindakannya yang dipengaruhi oleh 

etika, hukum, dan norma-norma. Artinya jurnalis, bukan bebas begitu saja  

sehingga bisa berbuat seenaknya. Ada regulasi yang harus dipatuhi oleh 

jurnalis agar memenuhi standar kompetensi mereka sebagai jurnalis yang 

                                                             
1 Idri Shaffat. Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2008, hal : 107 
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beretika. Namun yang terjadi  justru  bertentangan dengan standar 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang jurnalis
2
.  

Bill Kovach (2010 : 15) mengemukakan, ada 9 elemen penting yang 

nantinya dapat menentukan kompetensi seorang jurnalis. Pertama 

kebenaran, yang dimaksud kebenaran disini ialah bukanlah kebenaran dalam 

tataran ideologis, dan filosofis. Tetapi adalah kebenaran fungsional yang 

dimiliki setiap lembaga atau instansi. Misalkan, seorang hakim memutuskan 

vonis penjara kepada seorang terdakwa, keputusan ini diyakini benar karena 

adanya kebenaran fungsional yang dimiliki seorang hakim merupakan 

kebenaran yang sudah diatur pada aturan-aturan tertentu. Namun apa yang 

disebut kebenaran fungsional senantiasa bisa direvisi, seorang hakim bisa 

saja salah dalam memberikan vonis bebas, ketika bukti-bukti yang 

menguatkan seorang terdakwa tersebut itu tidak ada.  

Kedua adalah loyalitas, kepada siapa seorang jurnalis menempatkan 

loyalitasnya ?, seorang jurnalis setidaknya harus bisa menempatkan dirinya 

sebagai pekerja sosial yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat 

bukan kepentingan bisnisnya sehingga dapat memberikan prestise yang 

tinggi bagi perusahaan media tersebut. Berbeda dengan perusahaan lainnya, 

media justru harus bisa memberikan berita yang menjual mutu kualitas 

daripada hanya untuk kepentingan profit belaka. Jadi yang dimaksud 

                                                             
2 Sudirman Tebba. “Jurnalistik Baru”. Kalam Indonesia, Jakarta 2005. dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kompteensi seorang jurnalis, diantaranya Kesadaran yang melitputi etika, hukum, dan norma-
norma. (Bab 8. Hal.161) 
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loyalitas seorang jurnalis ialah loyalitas kepada warga Negara. Ketiga ialah 

disiplin verifikasi, intisari jurnalisme ialah melakukan verifikasi setiap 

berita yang akan dilaporkan atau disiarkan kepada masyarakat, karena 

disiplin verifikasi ini yang akan membedakan jurnalisme dengan fiksi, seni, 

hiburan, bahkan propaganda sekalipun. Ada yang berpendapat, bahwa 

seorang jurnalis harus mengerti infotainment agar mampu memahami batas-

batas yang dimiliki, karena infotainment hanya berfokus pada apa yang 

menarik perhatian pembaca, dan pendengar, sedangkan jurnalisme meliput 

kepentingan masyarakat yang mungkin saja bisa menghibur atau tidak sama 

sekali.  

Keempat, ialah independensi seorang wartawan terhadap apa yang 

mereka liput, artinya seorang jurnalis harus memiliki nilai-nilai 

independensi yang kukuh terhadap apa yang akan mereka hidangkan ke 

tengah-tengah masyarakat. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah 

maraknya budaya “amplop” terhadap seorang wartawan yang belum tentu 

memiliki nilai berita yang berkualitas. Namun mewujudkan independensi 

bukanlah hal yang mudah, karena seorang jurnalis akan dipengaruhi oleh 

banyak hal dan banyak pihak. Kelima adalah sebagai pemantau kekuasaan, 

artinya peran media sebagai anjing penjaga sangatlah diperlukan dalam 

mengawasi peran dan kinerja para penguasa yang ada. Bukan kepada 

penguasa ataupun pemilik modal, melainkan kepada masyarakat. Peran 

anjing penjaga ini sangat vital, ibarat sebuah rumah yang kemudian di 
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datangi orang tidak dikenal, maka si anjing penjaga ini harus 

menggonggong agar si tuan rumah bisa mengambil sikap. Sebagai anjing 

penjaga peran pers sebagai lembaga control pemerintah memang sangat 

diperlukan, bukan berarti pers bisa seenaknya melakukan pengawasan yang 

bersifat subjektif melainkan harus objektif.  

Keenam adalah jurnalisme harus mengadakan sebuah forum untuk 

kritik dan komentar public, artinya media baik cetak maupun elektronik 

harus menyediakan ruang agar para pembaca ataupun pemirsa bisa 

memberikan pendapat kepada media terkait, baik kritik ataupun saran 

sehingga dapat menjaga kualitas perusahaan media massa tersebut. Pada 

harian Kompas misalkan, pada rubrik surat pembaca, ada tajuk rencana 

yang dijadikan sebagai ruang kepada masyarakat untuk memberikan kritik 

ataupun saran harian tersebut. Ketujuh adalah wartawan harus membuat hal 

yang penting menjadi menarik dan relevan, artinya seorang wartawan harus 

bisa mengemas beberapa isu penting menjadi hal yang menarik dan relevan 

sehingga para pembaca menjadi tidak bosan. Hal ini tergantung dari siapa 

yang dijadikan narasumber agar bobot berita yang di miliki tidak kehilangan 

kualitasnya.  

Kedelapan adalah menjaga berita yang proporsional dan 

komprehensif, seorang jurnalis harus bisa menjaga beritanya agar tetap 

proporsional dan komprehensif sehingga perusahaan media tidak akan 

kehilangan kesetiaan para pembacanya. Banyak jurnalis yang hanya 



6 

 

memanfaatkan judul berita sensasional demi menarik perhatian 

pembacanya, namun  tidak korelasi dengan isi beritanya sama sekali. Sangat 

ketika banyak jurnalis di Indonesia bersifat seperti itu. Surat kabar yang 

proporsional ibarat seorang musisi, karena kemahirannya memainkan alat 

music. Semakin dia mampu menunjukan kualitasnya sebagai seorang musisi 

maka dia tidak akan kehilangan para pendengarnya, begitu juga dengan 

surat kabar. Terakhir adalah wartawan harus bisa mendengarkan suara 

hatinya. Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, namun 

ini adalah sebuah prinsip yang memang harus dipegang agar seorang 

jurnalis tidak mudah di ombang ambingkan oleh atasannya. Namun 

kebanyakan, para atasan seolah-olah memposisikan dirinya sebagai orang 

yang sangat penting dalam menentukan kebijakan pada media yang di 

pimpin sehingga para jurnalis tidak berani menentang. 

Kasus-kasus yang terjadi sekarang ini misalnya, seorang jurnalis tidak 

bisa membedakan kebenaran yang akan disampaikan kepada penikmat 

berita. Contohnya, banyak terlihat berita tentang perceraian, ataupun 

mengarah pada persoalan rumah tangga orang lain.  Bahkan membias dari 9 

elemen Jurnalisme yang dipaparkan oleh Bill Kovach sehingga sangat 

disayangkan ketika seorang jurnalis bekerja namun tidak menggunakan 

kaidah-kaidah jurnalistik yang baik. Bahkan regulasi yang diatur 

berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 tidak bisa mengatur para jurnalis 

infotainment dalam memberikan informasi yang berimbang sesuai dengan 
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regulasi yang telah disahkan
3
.   Kita bisa melihat beberapa contoh tayangan 

infotainment seperti misalnya, Insert ataupun silet, 2 program infotainment 

ini merupakan program dari stasiun televisi yang berbeda. Program insert 

yang tayang 3 kali seharinya menjadikan program ini sebagai trendsetter 

infotainment. Banyak stasiun televisi lainnya yang menyiarkan program 

siaran infotainment agar tidak kalah bersaing dengan insert. 

Dalam kode etik jurnalistik, dijelaskan bahwa penyampaian berita 

ataupun informasi tidak boleh menyinggung suatu hal yang bersifat privasi. 

Namun yang terjadi saat ini, para kebanyakan jurnalis tidak menjadikan 

kode etik ini sebuah fondasi dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

penyambung lidah masyarakat. Bahkan sering informasi yang di beritakan 

oleh infotainment menjadi bias karena hanya menyangkut public figure, 

sehingga tidak menemukan substansi dari berita yang disampaikan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah Bagaimana Infotainment dalam Etika Jurnalisme ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana infotainment dalam etika Jurnalisme. 

2. Untuk mengetahui apakah infotainment dapat disebut sebagai 

Jurnalistik Infotainment 

 

 

                                                             
3 UU  Nomor 40 Tentang Kebebasan Pers Pasal 7 ayat 1 (wartawan bebas memilih organisasi wartawan), ayat 2 
(wartawan memiliki dan mentaati kode etik wartawan). 
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D. Signifikansi Penelitian 

1. Akademis 

Secara akademik penelitian ini berguna bagi mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi khususnya pada konsentrasi Jurnalistik. Selain 

itu, penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya 

2. Praktis 

Penelitian ini akan dapat menjadi referensi bagi para jurnalis 

infotainment dalam memberikan berita Infotainment yang 

Indonesia, sehingga terbentuk jurnalis infotainment yang 

mempunyai tanggung jawab sosial dengan berita yang berkualitas. 


