
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Kode Etik Jurnalistik adalah “mahkota” dan “nurani” dalam hati setiap wartawan. 

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah salah satu barometer seberapa benar amanah 

yang diberikan oleh rakyat kepada pers. Oleh karena itu pemahaman dan penataan 

terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi sesuatu yang mutlak bagi wartawan.  

Pemahaman dan penataan terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak dapat ditawar-

tawar. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan menjadi bagian tidak 

terpisahkan dalam proses kerja wartawan dalam menyajikan berita. Seharusnya Kode 

Etik Jurnalistik sudah otomatis melekat dalam jiwa seorang wartawan. Dalam 

melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap 

orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat1. 

Sebagai pedoman, tuntunan, dan tuntutan profesi, Kode Etik Jurnalistik Tidak 

hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan 

praktek jurnalistik. Disinilah tokoh pers Indonesia, Muchtar Lubis mengingatkan “pers 

harus punya etika yang benar-benar operasional dalam diri wartawan”. Dengan kata lain, 

ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap Kode Etik jurnalistik adalah bagaikan kapas 

yang kehilangan arah sehingga tidak jelas arah tujuannya2.  

Tentu saja kalau ini terjadi merupakan sebuah kesalahan besar dan mendasar bagi 

wartawan. Kendati demikian, dalam kenyataannya, menurut R.H. Siregar penerapan 

                                                            
1 Lembaga pers Dr. Soetomo, di poskan pada tanggal 14 maret 2006 
http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=40:kode-etik jurnalistik&catid=30 

kode-etik-jurnalistik&Itemid=32 
2 Kompasiana, di poskan pada tanggal 23 maret 2013 http://www.kompasiana.com/evakhofiyana/wartawan-jadi-

i-public-figure-i_550ecbeda33311a32dba85fc 
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etika jurnalistik kurang diperhatikan. Di era reformasi sekarang ada kesan yang kuat 

kurangnya penghargaan atau ketaatan terhadap norma etik oleh sebagian kalangan 

wartawan. Tidak heran apabila kemudian masyarakat sering mengeluh bahwa wartawan 

Indonesia di era reformasi sekarang telah mempraktekkan apa yang disebut “jurnalisme 

plintir”, “jurnalisme anarki”, “jurnalisme provokasi”, “jurnalisme preman”, “jurnalisme 

adu domba”, “jurnalisme semau gue” dan “jurnalisme cabul”. Sadar atau tidak muncul 

karena lemahnya penghayatan dan kepatuhan sebagian wartawan terhadap etika profesi, 

dan predikat-predikat lain yang merusak citra wartawan Indonesia, keadaan ini 

dipandang sebagai hal yang sangat buruk. Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang 

sangat penting bagi wartawan, bahkan bila dibandingkan dengan perundang-undangan 

yang memiliki sanksi fisik. Di hati sanubari setiap wartawan seharusnya Kode Etik 

Mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Wartawan yang tidak memahami Kode 

Etik Jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. 3  

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah undang-undang yang. 

berbunyi, “Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”.4 Ini berarti, 

wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-

undang. Kode Etik Jurnalistik dibuat khusus dari, untuk dan oleh wartawan sendiri 

dengan tujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Ini berarti, 

pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah pelanggaran terhadap kehormatan 

profesi wartawan. Rumusan Kode Etik Jurnalistik merupakan hasil pergumulan hati 

nurani wartwan.  

                                                            
3 Annekeputrikarya, di poskan pada tanggal 17 maret 2013, 
http://annekeputrikarya.blogspot.co.id/2013/03/pengantar-jurnalistik.html 
4 Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 
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Untuk itu, aktivitas pers juga harus dilandasi dengan hati nurani5.  Sebagaimana 

yang tercantum dalam bab I undang-undang tentang pers dalam mengenai ketentuan 

umum yang tertulis dalam pasal 1 butir 1, Pers adalah lembaga sosial dan wahana 

komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun 

dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala 

jenis saluran yang tersedia. Menurut Robert K. Merton, dijelaskan fungsi lainnya dari 

berita-berita yang dikomunikasikan kepada massa adalah pemberian kehormatan kepada 

individu-individu yang berusaha agar tetap tahu mengenai kejadian-kejadian di sekeliling 

mereka. Ini bukan berarti bahwa setiap orang tergantung kepada berita-berita tersebut.6  

Dua orang ahli ilmu sosiologi, Paul Lazarsfeld dan Robert. K. Merton, 

mengemukakan dua fungsi lainnya dari komunikasi massa yang khusus dapat diterapkan 

pada berita-berita yang dikomunikasikan kepada massa.7 Beberapa gagasan mengenai 

fungsi dan disfungsi. Fungsi-fungsi ini adalah penganugrahan status (status kontrol) dan 

pengakuan norma-norma sosial. 

Menurut Lazrfed dan Merton dalam buku Communication of Ideas, komunikasi 

massa mempunyai fungsi mengakhlakan kalau komunikasi itu meperkuat kontrol sosial 

atas anggota-anggota masyarakat yang membawa penyimpangan perilaku ke dalam 

pandangan masyarakat. Surat kabar, misalnya, mempublikasikan informasi mengenai 

pelanggaran norma-norma.8 

                                                            
5 Sukardi, 2007:26-28 
6 Sarwono dan Armando, 2003:16 
7 Kamalia rizqi, di poskan pada tanggal 13 mei 2013, http://kamalia-rizqi.blogspot.co.id/2012/05/robert-king-

merton-sumbangsihnya-pada.html 
8 Sarwano dan Armando, 2003:17 
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Pengawasan melalui komunikasi massa dapat terbukti disfungsional sebagaimana 

juga fungsi bagi masyarakat dan angota-anggotanya. Berita-berita yang tidak disensor 

mengenai dunia pada hakekatnya mengancam struktur masyarakat. Misalnya, berita-

berita mengenai tindak kejahatan, seperti pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain. 

Terkadang media melakukan pelanggran terhadap kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 

5.9 

Selain penyajian berita, identitas korban juga perlu dirahasiakan. Seorang jurnalis 

dilarang menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menybutkan identitas 

anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan. Yang kedua, peringatan-peringatan 

yang tidak ditafsirkan tentang bahaya dalam lingkungan menimbulkan kepanikan pada 

khalayak massa. 

Disfungsi juga dapat diidentifikasikan pada tingkat individu. Pertama, data 

mengenai bahaya-bahaya di lingkungan dan dapat meningkatkan kecemasan dalam diri 

khalayak. Kedua, terlalu melimpahnya berita dapat menyebabkan privasi, dimana 

individu yang dibanjiri data yang masuk ke dalam perhatiannya, bereaksi dengan hal-hal 

yang bersifat pribadi atau rahasia dalam kehidupannya, pada situasi ketika seseorang 

memiliki kontrol yang lebih besar. Ketiga, meningkatnya berita-berita yang 

dikomunikasikan kepada massa kadangkala menyebabkan apathy (sikap masa bodoh), 

memiliki informasi mengenai dunia memberikan kepada individu pengertian yang salah 

terhadap lingkungan.10 

                                                            
9 UU Pers No. 40 tahun 1999 Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4, larangan untuk menampilkan berita yang sadis dan    

cabul. 

 UU Pers No. 40 tahun 1999 Kode Etik Jurnalistik, Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan 

menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 

kejahatan. 
10 Krist dan Leites, 2003:18 
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Kenyataanya, berita kriminal yang disajikan melalui media massa dari tahun 

ketahun perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik ahli hukum maupun 

masyarakat luas. Bentuk penyajian berita kriminal pada media online merupakan media 

yang menarik untuk dibaca oleh khalayak karena dapat diakses di mana saja. Penyajian 

berita kejahatan melaui media online bisa dalam berbagai bentuk seperti berita, artikel, 

opini, dan lainnya. Dibwah ini adalah contoh berita penerapan kode etik jurnalistik dalam 

berita media online yang tidak benar: 

Tak Terima, Keluarga Lapor Polisi Tiga Siswa SD Mandi Darah Dianiaya Guru 

Ambon - Tiga SD Kristen Urimessing A3 Ambon mengalami robek kepala, setelah 

dianiaya Maria Lethulur, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Sabtu (19/9). 

Ketiga siswa kelas VI yang terluka di kepala yaitu Thio Waas, Yandri Sowei dan 

Peter Sahanaya. Informasi yang dihimpun Siwa-lima, Minggu (20/9) terungkap, ketiga 

siswa ini dianiaya dibagian kepala dengan menggunakan pisau cutter. Thio terpaksa 

harus men-dapat perawatan medis dengan enam jahitan di kepala bagian kiri, se-mentara 

Yandri juga dua jahitan sedangkan Peter tiga jahitan. 

Keluarga korban, Mira Waas mengaku awalnya, korban bersama dua rekannya 

tidak membuat alat tolak peluru yang ditugaskan oleh pelaku sehingga dimarahi. Tak 

hanya dimarahi, ketiga korban kemudian disuruh oleh pelaku untuk membawa semen, 

kerikil dan bola untuk membuat alat dimaksud. Saat itu, lantaran sekolah siang ketiganya 

langsung disuruh guru untuk mencari semen dan bahan-bahan yang diperlukan. 

“Jadi dari keterangan adik saya, awalnya itu ada tugas penjas bawa alat tolak peluru 

tetapi karena adik tidak masuk jadi tidak tahu. Sementara dua temannya ini juga tidak 

bawa sehingga dimarahi guru kemudian disuruh cari. Adik saya dan dua temannya ini 

pulang ke rumah tetapi karena tidak ada orang kemudian ke rumah temannya dan hanya 

mendapatkan Rp 20 ribu. Akhirnya hanya bisa membeli semen sementara kerikil dan 
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bola tidak cukup.  Sampai di sekolah kemudian tiga siswa campur tetapi karena sudah 

berserahkan kemudian pelaku langsung memukul ketiga dengan pisau cutter yang ada 

ditangannya,” ungkap Waas.  

Ternyata akibat sabetan pisau cutter menyebabkan luka di kepala ketiga siswa 

tersebut sehingga pelaku sempat membawa ketiganya ke Puskesmas Valantine namun 

lantaran tutup, akhirnya kembali ke sekolah. Setibanya di pintu pagar berpapasan dengan 

kepala sekolah dan langsung diperintahkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Rahayu 

guna mendapat perawatan. 

“Setelah saya ke RS Bhakti Rahayu. Awalnya pelaku mengaku tiga siswa ini 

bermain pisau cutter sendiri sehingga terluka. Namun setelah ditanyakan ulang akhirnya 

pelaku akui. Pelaku juga sempat pingsan di rumah sakit. Akhirnya kita sudah buat 

laporan pengaduan di polres sementara masih menu-nggu ayah saya yang sementara 

tugas di Jakarta tiba baru kita lanjut proses,” jelasnya. 

Ia berharap, oknum guru men-dapat ganjaran dan ditindak sesuai hukum yang 

berlaku. Ia juga menambahkan, dari pihak dinas pen-didikan sudah mendatangi 

keluar-ganya untuk mendapat penjelasan terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kepala 

Dinas Pendidikan Kota Ambon, Benny Kainama yang dikonfirmasi Siwalima, tadi 

malam mengaku sudah mendapat laporan resmi dari pihak sekolah dan sudah diambil 

langkah tegas. Menurut Kainama, perbuatan guru tersebut sudah tergolong pelanggaran 

berat sehingga sanksi akan diputuskan Senin (21/9). “Yang bersangkutan bisa 

dimutasikan atau bisa diberhentikan setelah melihat hasil pemeriksaan. Pemkot 

menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum untuk 

diproses sesuai aturan yang berlaku,” tandas Kainama. (S-27/S-39).11 

                                                            
11 Siwalima, di poskan pada tanggal 21 september 2015, 
http://www.siwalimanews.com/post/tiga_siswa_sd_mandi_darah_dianiaya_guru 
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Dari contoh berita di atas terlihat bahwa media memang lebih menonjolkan berita 

dengan judul yang ekstrim, sadis dan menggenaskan dengan menceritakan kejadian 

dengan terbuka tanpa bahasa yang diperhalus, media juaga menuliskan nama-nama 

lengakap korban dibawah umur tanpa memakai nama samaran sehingga pembaca mampu 

berimajinasi dengan cerita tersebut. Dalam kesempatan ini peneliti akan meneliti Media 

Online Siwalimanews.com yang bisa diketagorikan sebagai salah satu media online yang 

menjadi tolak ukur bagi peneliti untuk melihat sejau mana penerapan kode etik jurnalistik 

yang diterapkan oleh media itu sendiri. 

Pada penelitian ini peneliti memilih lebih menitik beratkan pada peristiwa kriminal 

April-September 2015 dalam Media Online Siwalimanews.com. Alasan peneliti memilih 

edisi tersebut karena pada bulan April-September merupakan bulan dimana terdapat 

peritiwa-peristiwa besar, contohnya: 24 April adalah hari ulang tahun RMS (Republik 

Maluku Selatan) yang memacu terjadinya perang antara ras dan agama di Provinsi 

Maluku dan sekitarnya untuk memisahkan Maluku dari Negara Republik Indonesia, dan 

ada satu kejadian yang mungkin terus berlanjut sampai sekarang yaitu Tragedi Idul Fitri 

Berdarah yang terjadi pada tahun 1998 – 2000. Setiap tahun pasti ada perubahan angka 

kejahatan, dan peristiwa-peristiwa yang akan dicatat dalam media online Siwalima.com. 

Dalam pemberitaan pada Media Online Siwalimanews.com cenderung lebih judul yang 

ekstrim menceritakan kejadian dengan terbuka tanpa bahasa yang diperhalus, di 

bandingkan Media Online lain yang berpaham penerapan kode etik jurnalistik, sehingga 

dirasa dapat mendukung keabsahan data yang nanti akan diteliti.  

Utuk itu peneliti akan menghitung seberapa besar penerapan kode etik jurnalistik 

yang di terapkan dalam Media Online Siwalimanews.com. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut “Seberapa besar Penerapan Kode etik jurnalistik 

dalam penyajian berita kriminal pada media online Siwalimanews.com edisi April-

September 2015?” 

1.3 Tujuan Penilitian  

Untuk mengetahui frekuensi Penerapan Kode etik jurnalistik tentang berita 

kriminal pada media online Siwalimanews.com edisi April-September 2015. 

1.4 Manfaat Penilitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara 

teoritis. Adpun manfaat: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat: 

a. Menambah pengetahuan tentang kecendrungan berita pada media online dengan 

menggunakan analisis isi. 

b. Menjadi bahan studi dalam rangka penilitian lebih lajut. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat: 

a. Bagi peneliti 

Mengaplikasikan teori yang didapat selama kuliah dengan keadaan lapangan 

sebenarnya. 

b. Bagi perusahan media online 

Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan berita yang dikemas 

secara obyektif. 

 




