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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Massa 

Istilah ‘komunikasi massa’ (mass communication) dicetuskan sebagaimana juga 

‘media massa’ (mass media).  Peristiwa komunikasi manusia yang berjarak waktu dan 

tempat, jauh lebih tua dari pada bentuk-bentuk media massa yang kini di gunakan. Proses 

ini penting bagi penyelenggaraan masyarakat yang terdahulu yang berlangsung pada 

rentang waktu yang lama dan kemudian meluas ke wilayah yang lebih besar. Bahkan 

penyebaran ide skala besar (massal) terjadi sangat-sangat lampau, yaitu penyebaran 

mengenai kesabaran dan kewajiban politik serta agama12.  

Pada awal Abad Pertengahan, gereja di Eropa memiliki alat yang terperinci dan 

efektif untuk memastikan penyiaran tersampaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. 

Peristiwa ini dapat disebut sebagai komunikasi massa, walaupun sebagian besarnya 

bebas dari bentuk “media”, seperti pengertian kita saat ini, terlepas dari adanya teks yang 

berkaitan dengan agama. Ketika media indipenden muncul dalam bentuk cetak, penguasa 

gereja dan negara bereaksi dengan kepanikan akan munculnya potensi kehilangan control 

yang diwakili media, dan pada kesempatan yang semakin terbuka untuk menyebarkan 

ide-ide yang baru dan menyimpang. Propaganda hitam yang dilancarkan pada masa 

perang agama yang terjadi pada abad ke-16 sudah cukup menjadi bukti. Hal tersebut 

merupakan peristiwa bersejarah ketika teknologi komunikasi massa, yaitu pers cetak 

memperoleh definisi sosial dan budaya tertentu yang tidak dapat ditarik kembali13. 

                                                            
12Denis Mcqoaeuail. Teori Komunikasi Massa Mcqoaeuail. (Jakarta: Salemba Humanika 2011). Hal 04.  
 
13 Ibid., Hal 06 
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Untuk menggambarkan apa yang kemudian merupakan fenomena sosial baru dan 

ciri utama dari dunia baru yang muncul yang dibangun pada fondasi industrialisme dan 

demokrasi popular. Komunikasi massa merupakan satu topik di antara banyak ilmu sosial 

dan hanya satu bagian dari lingkup penilitian dari komunikasi manusia.  

Di bawa istila “ilmu komunikasi” (communication science), ‘ilmu yang mencoba 

memahami produksi, pengolahan, dan efek dari system simbol dan sinyal dengan 

membangun teori yang dapat diuji, mengandung generalisasi yang sah yang menjelaskan 

fenomena yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan efek14.  

Studi kumunikasi merupakan studi interdisipliner dan mengadopsi berbagi 

pendekatan dan metode15. Komunikasi massa dapat dilihat sebagai salah satu proses 

komunikasi di tingkat masyarakat. Sebagaian besar komunikasi massa adalah jaringan 

yang menghubungkan banyak penerima kepada satu sumber, sementara teknologi media 

baru biasanya menyediakan berbagi macam hubungan interaktif.  

Definisi awal Komunikasi massa terdiri atas lembaga dan teknik dari kelompok 

tertentu yang menggunakan alat teknologi (pers, radio, film dan sebagainya) untuk 

menyebarkan konten simbolis kepada khalayak yang besar, hetorogen, dan sangat 

tersebar16. Dalam definisi ini yang serupa dengan ini, kata “komunikasi” 

(communikation) sering disamakan dengan ‘transmisi’ (transmission), seperti pandangan 

pengirim daripada makna utuh yang mencakup pengertian respons, berbagi dan interaksi.  

Komunikasi massa (misalnya sebagai alat untuk mengisi waktu, sebagai teman, dan 

sebagainya).  

                                                            
14 Berger dan Chaffe (1987:17) 
15 McQuali, 2003. 
16 Janowitz, 1968. 
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Terdapat pula kegunaan serupa dari teknologi yang sama maupun jenis hubungan 

termidiasi lain melalui jaringan yang sama. Misalnya, bentuk dan teknologi dasar dari 

komunikasi “massa” adalah sama, seperti yang digunakan surat kabar lokal atau berita 

radio, seperti yang juga dapat digunakan dalam pendidikan.  

Komunikasi massa pada mulanya lebih merupakan sebuah ide daripada realitas. 

Istilah ini terdiri atas kondisi dan proses yang secara teoritis memmungkinkan, tetapi 

jarang ditemukan dalam bentuk yang sebenarnya. Ketika hal ini sepertinya terjadi, sering 

kali malah kurang massal dan tidak terlalu dikontrol oleh teknologi daripada yang terlihat 

di permukaan. 

Media yang sama juga membawa pesan pribadi, promosi, dayatarik yang 

dermawan, iklan-iklan bebas kondisi, dan berbagai jenis informasi dan budaya. Poin ini 

terutama relevan di saat munculnya konvergensi (convergence) teknologi komunikasi, 

ketika batasan antar publik dan privat serta komunikasi skala besar dan individual 

semakin mengabur17. 

2.2 Media Massa 

2.2.1 Pengertian 

Abad ke-20 dapat digambarkan sebagai “zaman pertama media massa”. Abad ini 

juga ditandai dengan berubahnya ketakjuban maupun ketentuan atas pengaruh media 

massa. Walaupun terjadi perubahan yang besar dalam lembaga dan teknologi media serta 

dalam masyarakat sendiri dan juga munculnya “ilmu komunikasi”, perdebatan public 

mengenai signifikansi sosial yang potensial dari “media” sepertinya tidak terlalu 

berubah. Terdapat tiga set ide yang merupakan kepentingan khusus sejak awal. Ide yang 

pertama berkaitan dengan pertanyaan mengenai kekuasaan (power) dari alat baru 

komunikasi; ide yang kedua merupakan pertanyaan mengenai integrasi (integration) 

                                                            
17 Ibid., Hal. 62. 
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sosial atau disintegrasi yang mungkin disebabkan oleh media; dan ide yang ketiga 

merupan pertanyaan mengenai pencerahan (enlightenment) public yang mereka dorong 

atau mereka hilangkan18. 

2.2.2 Kekuatan media massa 

Keyakinan terhadap kekuatan media massa berdasarkan penilitian atas jangkauan 

serta dampak media yang besar, terutama yang berkaitan dengan pers surat kabar 

(newspaper) yang baru dan popular. Sirkulasi surat kabar di Amerika Serikat mencapai 

puncaknya pada tahun 1910, walau pun hal tersebut terjadi kemudian di Eropa dan bagian 

lain dunia19. Pers populer umumnya didanani oleh iklan (advertising) komersial. 

Kontenya dicirikan dengan kisah berita (news) sensasinal dan kontrolnya seringkali 

terkonsentrasi di tangan para ‘baron’ pers yang berkuasa. Pada masa Perang Dunia 1, 

terjadi mobilisasi pers dan film di sebagian besar Eropa dan Amerika Serikat pada 

Negara-negara yang saling berperang. Hasilnya, tidak diragukan bahwa terdapat potensi 

pengaruh media terhadap ‘massa’, jika diaturkan diarahkan dengan efektif20. 

Citra ini kemudian dikuatkan dengan apa yang terjadi di Uni Soviet dan Nazi di 

Jerman, saat media ditekan menjadi layanan propaganda (propaganda) yang mewakili 

elit partai yang berkuasa. Penunjukan media berita dan hiburan (entertainment) oleh para 

sekutu di Perang Dunia II menghilangkan semua keraguan mengenai nilai propaganda 

mereka. Sebelum abad tersebut berjalan separuhnya, telah ada pandangan yang kuat 

bahwa publisitas massa sangat efektif dalam pembentuk opini dan mempengaruhi 

prilaku: efeknya juga berlaku pada hubungan dan persekutuan internasional. Peristiwa 

yang lebih baru yang termasuk di dalamnya jatuhnya komunisme, perang Balkan, dua 

Perang Teluk, dan “perang terhadap terorisme” meneguhkan bahwa media merupakan 

                                                            
18 Ibid., Hal. 56. 
19 Menurut DeFleur dan Ball-Rokeach (1989) 
20 Ibid., Hal 56, 57. 
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kompunen pokok dan bergejolak dalam perjuangan kekuatan internasional manapun, di 

mana opini publik merupakan salah satu faktornya. Kondisi kekuatan media yang efektif 

secara umum termasuk pada kemampuan industri media nasional dalam menjangkau 

sebagian besar populasi, tingkat kesepahaman dalam pesan yang disebarkan (ke manapun 

arahnya), dan penilaian atas kredibilitas dan kepercayaan media oleh khalayak21. 

2.2.3 Media sebagai masalah atau kambing hitam 

Meskipun terdapat harapan maupun ketentuan, seiring dengan berlalunya dekade 

tidak juga mengubah kecendrungan opini publik, baik untuk menyalahkan media maupun 

untuk menuntut agar mereka melakukan lebih dalam memecahkan penyakit sosial22. 

Ada serangkaian kejadian yang menakutkan berkaitan dengan media, kapanpun 

terjadi masalah sosial yang tidak dapat dijelaskan maupun diselesaikan. Elemen yang 

selalu ada adalah persepsi negative terhadap media, terutama kecendrungan untuk 

menghubungkan penggambaran media akan kejahatan, kekerasan dan seks dengan 

semakin meningkatnya kekacauan sosial. Gelombang ketakutan ini disebut sebagai 

“kepanikan moral” (moral panic), sebagian karena kejadian-kejadian tersebut 

berdasarkan sedikit bukti bahwa ada penyebab media atau terdapat efek yang sebenarnya 

terjadi23. 

Penyakit baru juga ditemukan di hadapan media, terutama fenomena, seperti protes 

dan demo politik yang rusuh, xenophobia (ketakutan terhadap orang/budaya asing), atau 

bahkan menurunnya demokrasi dan meningkatnya apatisme dan sinisme politik. 

Gangguang terhadap individu kini termasuk politik. Gangguang terhadap individu kini 

termasuk depresi, materialistis, obesitas (atau kebalikannya), dan kelelahan. Objek 

terkini dari gelombang ketakutan ini adalah internet yang dituduh mendorong pedofilia, 

                                                            
21 Ibid., Hal. 27. 
22 Drotner,1992. 
23 Ibid., Hal. 59. 
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pornografi (pornography), kekerasan dan kebencian sebagaimana menolong organisasi 

teroris dan kejahatan internasional. Anehnya biasanya media itu sendiri yang menyoroti 

dan menambah pandangan-pandangan ketakutan ini, barangkali karena terlihat 

meneguhkan kekuatan media, tetap lebih karena mereka sudah secara populer dipercayai 

dan juga bernilai berita24. 

  2.2.4 Konsep Massa 

Campuran antara prasangka (prejudice) popular dan pembentukan teori sosial 

mengenai medi telah membentuk dasar untuk melawan penelitian yang telah dilakukan, 

hipotesis yang telah di formulasikan dan diuji, dan teori yang lebih akurat mengenai 

komunikasi massa yang telah dibagun. Sementara interpretasi mengenai arah pengaruh 

media massa (positif maupun negatif) menunjukan banyak perbedaan, elemen paling 

tetap dalam perkiraan publik terhadap media merupakan persetujuan sederhana akan 

pengaruhnya yang besar.  

Sebaliknya, persepsi ini berutang banyak pada berbagai makna dari istilah “massa”. 

Walaupun konsep “masyarakat massa” (mass society) tidak terbentuk hingga paska-

Perang Dunia II, ide pokoknya beredar sejak sebelum akhir abad ke-19. Istilah kunci 

“mass” ini sebetulnya adalah penyatuan dari sejumlah konsep yang penting untuk 

bagaimana memahami bagaimana proses komunikasi25. 

Penggunaan awal dari istilah ini biasanya membawa asosiasi negativ. Istilah ini 

awalnya merujuk pada gerombolan atau “orang biasa” yang biasanya dipandang tidak 

berpendidikan, tak acuh, dan berpotensi irasional sulit dikontrol dan bahkan kasar (jika 

massa ini berubah menjadi gerombolan pengacau atau perusuh)26. 

                                                            
24 Ibid., Hal. 59.60. 
25 Ibid, Hal.60. 
26 Bramson, 1961. 
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Istilah ini juga juga dapat digunakan dalam arti positif, terutam dalam tradisi 

sosialis dimana massa dikonotasikan dengan kekuatan dan solidaritas pekerja biasa yang 

dibentuk demi tujuan kolektif atau ketika melawan ketertindasan. Istilah “dukung massa” 

(mass support), “gerakan massa” (mass movement), dan “aksi massa” (mass action). 

“tidak ada massa, hanya cara-cara dalam memandang masyarakat sebagai massa”27. 

2.2.5 Khalayak Massa 

Yang pertama mendifinisikan massa secara formal sebagai jenis baru dari bentuk 

sosial dalam masyarakat modern, dan membandingkannya dengan bentuk lain, terutama 

kelompok, kerumunan, dan public28.  

Dalam kelompok (group), semua anggota saling mengenali satu sama lain, sadar 

akan keanggotaan mereka, berbagai nilai yang sama, memiliki struktur hubungan tertentu 

yang selalu stabil, dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kerumunan (crowd) 

umumnya jumlahnya lebih besar, tetapi terbatas dalam lingkup yang dapat diamati dalam 

ruang tertentu. Bagaimanapun, kerumunan ini bersifat sementara dan jang sekali 

terbentuk kembali dengan posisi yang sama. Kerumunan mungkin memiliki derajat 

identitas yang tinggi dan berbagi ‘rasa’ yang sama, tetapi biasanya tidak ada struktur atau 

tatanan moral serta komposisi sosial. Mereka dapat bertindak, tetapi dindakannya 

seringkali mamiliki karakter yang emosional dan tidak rasional. 

Bentuk ketiga yang dinamai Blumer sebagai publik (public) biasanya relativ besar, 

sangat tersebar, dan tahan lama. Publik cenderung terbentuk sekitar isu atau masalah 

dalam kehidupan umum, dan tujuan utamanya adalah untuk membangun kepentingan 

atau opini dan untuk mencapai perubahan politik. Ini adalah elemen esensial dalam 

politik demokrasi, berdasarkan nilai ideal dari diskusi rasional didalam sistem politik 

                                                            
27 Williams, 1961:289. 
28 Herbert Blumer (1939) 
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terbuka dan seringkali terdiri atas bagian populasi yang lebih terdidik. Bangkitnya publik 

adalah ciri dari drmokrasi liberal modern dan berhubungan dengan munculnya surat 

kabar “boujuis” atau kepartaian. 

Istilah “massa” mengambil beberapa ciri dari khalayak baru filim dan radia (dan 

dalam beberapa hal termasuk pers populer) yang tidak dicakup oleh ketiga konsep 

tersebut. Khalayak baru biasanya lebih besar dari pada kelompok, kerumunan, maupun 

publik. Khalayak ini sangat tersebar, dan anggotanya biasanya tidak mengenal satu sama 

lain maupun tidak dikenal oleh siapa pun yang menghadirkan khalayak ini. Khalayak ini 

kurang memiliki kesadaran diri dan tidak ada identitas pribadi, serta tidak mampu 

bertindak bersama dengan cara yang teratur untuk mengamankan tujuan. Hal ini ditandai 

dengan komposisi yang berubah didalam batasan yang juga berubah. Khalayak tidak 

bergerak deng sendirinya, tetapi lebih kepada “bertindak karena” (dan sehingga menjadi 

objek manipulasi). Khalayak umumnya hetorogan dalam hal yang terdiri atas sejumlah 

besar orang dari berbagai strata sosial dan kelompok demografi, tetapi juga homogeny 

dalam hal pilihan objek ketertarikan tertentu dan menurut persepsimereka yang ingin 

melakukan manipulasi. 

Khalayak medi massa bukanlah satu-satunya bentuk sosial yang dapat dicirikan 

seperti ini karena kata-kata ‘massa’ terkadang diberikan kepada konsumen, seperti dalam 

istilah ‘pasar massa’ atau sekelompok besar pemilih (pemilihan massal). Bagaimanapun, 

penting bahwa kesatuan semacam ini juga sering kali berhubungan dengan khalayak 

media dan media massa juga digunakan untuk mengatur prilaku konsumen dan politik29. 

 

 

                                                            
29 Ibid., Hal. 63, 64. 
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2.2.6 Media Massa Sebagai Lembaga Masyarakat  

Adanya perubahan teknologi, komunikasi massa terus bertahn didalam 

keseluruhan kerangka lembaga media massa. Hal ini merujuk nsecara luas kepada 

seperangkat organisasi media dan aktivitasnya, bersama-sam dengan aturan kerja formal 

dan informal dan terkadang hukum dan kebijakan yang diatur masyarakat. Ini 

mencerminkan pengharapan dari publik sebagai kesatuan dan dari lembaga sosial lainya 

(seperti politik, pemerintah, hukum, agama, dan ekonomi). Lembaga media secara 

berangsur-angsur berkembang di sekitar aktivitas utama dari publikasi (publication) dan 

penyiaran. 

Mereka juga saling tumpang tindih dengan lembaga lainnya, terutama ketika 

mereka perluas aktivitas komunikasi publiknya. Mereka juga secara internal dibagi-bagi 

menurut jenis teknologi (cetak, film, televise, dan sebagainya) dan sering kali ke dalam 

masing-masing jenis (seperti pers atau penyiaran loka versus nasiaonal). Media juga 

berubah seiring waktu dan berbeda dari satu negara dengan negara lain. Meskipun 

demikian, terdapat beberapa ciri umum sebagai tambahan terhadap aktifitas utama 

memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan (informasi, ide, kebudayaan) atas nama 

mereka yang ingin berkomunikasi dan menjawab tuntutan individu serta kolektif.  

Meskipun mudah uantuk menemukan keseluruhan prangkat media massa yang 

merujuk sebagai sebuah institusi dalam ungkapan, seperti “efek media” atau “tangguang 

jawab media terhadap masyarakat”, dalam sebuah masyarakat yang bebas tidak ada 

institusi formal media yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, keadilan, atau militer. 

Meskipun demikian, media secara terpisah maupun bersama-sama cenderung 

membentuk lembaga yang diakui dan tertanam dalam masyarakat yang lebih luas. “Pers” 

merupakan contoh yang baik untuk ini. Tidak adanya definisi atau batasan formal, tetapi 

biasanya termasuk didalamnya surat kabar, majalah, jurnalis, editor, dan pemilik media. 
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Tidak ada aturan formal dari luar, tetapi terdapat kode etik dan prilaku sukarela. Pers 

menerima tanggung jawab publik dan sebagai gantinya mendapat hak dan keutaaan, 

terutama jaminan kebebasan30.    

2.2.7 Jenis-Jenis Media Massa 

1. Media Massa Tradisional  

Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki 

organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional media massa digolongkan 

sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, televisi, film (layar lebar). Dalam jenis media 

ini terdapat ciri-ciri seperti: 

a. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan. 

b. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran 

tertentu. 

c. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan 

menyeleksi informasi yang mereka terima. 

d. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit.31 

2. Media massa modern 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan sosial budaya, 

telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media 

massa seperti internet dan telepon seluler. 

Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti: 

a. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (melalui 

SMS atau internet misalnya). 

                                                            
30 Ibid., Hal. 64. 65. 
31 Nurudin, 2007:74. 
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b. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga oleh 

individual. 

c. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu. 

d. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam. 

e. Penerima yang menentukan waktu interaksi.32 

2.3 Jurnalistik 

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa Prancis, journ 

berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai 

kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dengan 

demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan 

yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan 

baik33. 

Jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis 

untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya34. Sedangkan menurut Ensiklopedi 

Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi 

tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk 

penerangan, penafsiran, dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-

sarana penerbitan yang ada35. Dan menurut Leksikom Komunikasi, jurnalistik adalah 

pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan 

untuk surat kabar, majalah dan media massa lainnya seperti radio dan televisi36. 

                                                            
32 Nurudin, 2007:75. 
33 Drs. AS Haris Sumandiria M.Si. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature. (Simbiosa Rekatama 
Media.2014). Hal.02. 
34 Assegaff, 1983:9. 
35 Suhandang, 2004:22. 
36 Kridalaksana, 1977:44. 
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Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita 

sampai pada kelompok pemerhati. Roland E. Wolseley dalam Understanding Magazines, 

jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran 

informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematik dan dapat 

dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran37. 

Adinegoro menegaskan, jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang 

pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar 

seluas-luasnya38. Jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta 

penyebaran tentang kejadian sehari-hari39. Secara sederhana jurnalistik dapat 

didefinisikan sebagai teknik mengelolah berita mulai dari mendapatkan bahan sampai 

kepada menyebarluaskannya kepada masyarakat40. 

Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita 

kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya41. Erik Hodgins, Redaktur 

Majalah Time, menyatakan, jurnalistik adalah pengiriman informasi dari sini ke sana 

dengan benar, saksama, dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan keadilan 

berpikir yang selalu dapat dibuktikan42. Jurnalistik adalah seni dan atau keterampilan 

mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa 

yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati 

nurani khalayaknya43. 

 

 

                                                            
37 Mappatoto, 1993:69-70. 
38 Amar, 1984:30. 
39 Astrid S. Susanto, 1986:73. 
40 Onong Uchjana Effendy, 2003:95. 
41 Djen Amar, 1984:30. 
42 Suhandang, 2004:23. 
43 Kustadi suhandang, 2004:23. 
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2.3.1 Jurnalistik Online  

Jurnalistik online (online journalism) disebut juga cyber journalism, jurnalis 

internet, jurnalistik web (web journalism) merupakan “generasi baru” jurnalistik setelah 

jurnalistik konvensional (jurnalistik media cetak, seperti surat kabar) dan jurnalistik 

penyiaran (broadcast journalism radio dan televisi). 

Pengertian jurnalistik online terkait banyak istila, yakni jurnalistik, online, internet, 

dan website. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan 

penyebarluasan informasi (aktual) atau berita melalui media massa. Secara ringkas dan 

praktis, jurnalistik bisa diartikan sebagai “memberitakan sebuah peristiwa”. Online 

dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) mengacu kepada internet atau 

world wide web (www). Online merupakan bahasa internet yang berarti “informasi dapat 

diakses di mana saja dan kapan saja” selama ada jaringan internet (konektivitas). 

Internet (kependekan dari interconnection-networking) secara harfiyah artinya 

“jaringan antarkoneksi”. Internet dipahami sebagai sistem jaringan komputer yang saling 

terhubung. Berkat jaringan itulah yang ada di sebuah komputer dapat diakses orang lain 

melalui komputer lainnya. internet “menghasilkan” sebuah media dikenal dengan “media 

online” utamanya website. 

Website atau site (situs) adalah halaman mengandung konten (media), termasuk 

teks, video, audio, dan gambar. Website bisa diakses melalui internet dan memiliki 

alamat internet yang dikenal dengan URL (Uniform Resource Locator) yang berawalan 

www atau http:// (Hypertext Transfer Protocol). 

Dari pengertian ketiga kata tersebut, jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai 

proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Kamus bahasa 

Wikipedia mendefinisikan jurnalisme online sebagai “pelaporan fakta yang diproduksi 

dan disebarkan melalui internet” (reporting of facts produced and distributed via the 
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internet). Karena merupakan perkembangan baru dalam dunia media, website pun 

dikenal juga dengan sebutan “media baru” (new media) vis a via media konvensional 

Koran, majalah, radio, dan televisi. Hal baru dalam “new media” antara lain informasi 

yang tersaji bisa diakses atau dibaca kapan saja dan di mana pun, di seluruh dunia, selama 

ada komputer dan prangkat lain yang memiliki koneksi internet44. 

2.3.2 Prinsip Jurnalistik Online 

Ada lima prinsip dasar jurnalistik online yang disingkat B-A-S-I-C, yakni Brevity, 

Adaptability, Scannability, Interactivity, Community and Coversation. 

a. Keringkasan (Brevity). Berita online dituntut untuk bersifat ringkas, untuk 

menyesuaikan kehidupan manusia dan tingkat kesibukannya yang makin tinggi. 

Pembaca memiliki sedikit waktu untuk membaca dan ingin segera tahu informasi. 

Maka, jurnalisme online sebaiknya berisi tulisan ringkas saja. Hal ini juga sesuai 

dengan salah-satu kaidah bahasa jurnalistik KISS, yakni Keep It Short and Simple. 

Buatlah naska yang ringkas dan sederhana. 

b. Kemampuan beradaptasi (Adaptabilty). Wartawan online dituntut agar mampu 

menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dan preferensi publik. Dengan adanya 

kemajuan teknologi, jurnalis dapat menyajikan berita dengan cara membuat berbagai 

keragaman cara, seperti dengan menyediakan format suara (audio), video, gambar, 

dan lain-lain dalam suatu berita. 

c. Dapat dipindai (Scannability). Untuk memudahkan para audiens, situs-situs terkait 

dengan jurnalistik online hendanya memiliki sifat dapat dipindai, agar pembaca tidak 

perlu merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita. 

d. Interaktivitas (Interactivity). Komunikasi dari publik kepada jurnalis dalam 

jurnalisme online sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas. 

                                                            
44 Asep Syamsul M. Romli. Jurnalistik Online. (Nuansa Cendekia. 2012). Hal. 11.12.13.  
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Pembaca atau viewer dibiarkan untuk menjadi pengguna (user). Hal ini sangat penting 

karena semakin audiens merasa dirinya dilibatkan, maka mereka akan semakin 

dihargaidan senang membaca berita yang ada. 

e. Komunitas dan Percakapan (Community and Conversation). Media online memiliki 

peran yang lebih besar dari pada media cetak atau media konvensional lainnya, yakni 

sebagai penjaring komunitas. Jurnalis online juga harus memberi jawaban atau timbal 

balik kepada public sebagai sebuah balasan atas interaksi yang di lakukan publik 

tadi45. 

2.3.3 Karakteristik Jurnalis Online 

Perbedaan utama jurnalistik online dengan “jurnalistik tradisional” (cetak, radio, 

TV) adalah kecepatan, kemudahan akses, bisa di-update dan dihapus kapan saja, dan 

interaksi dengan pembaca atau pengguna (user). Jurnalistik online juga “tidak mengenal” 

tenggat waktu (deadline) sebagaimana dikenal di media cetak. Deadline bagi jurnalistik 

online dalam pengertian “publikasi paling lambat” adalah “beberapa menit bahkan detik” 

setelah kejadian berlangsung. Jurnalistik online juga dicirikan sebagai praktik jurnalistik 

yang mempertimbangkan beragam format media (multimedia) untuk menyusun isi 

liputan memungkinkan terjadinya interaksi antara juurnalist dengan audiens dan 

menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber-sumber online yang lain. 

Kemampuan interaktivitas jurnalistik online dianggap mampu meruntuhkan aturan 

lama tradisi jurnalistik, bahwa “kebenaran factual” terletak pada praktik jurnalistik 

karena hanya wartawan yang tahu dan memutuskan informasi macam mana yang 

dibutuhkan oleh khalayak. Kebenaran factual, obyektivitas, dan imparsialitas tidak lagi 

dibagun pada ruang senyap editor, namun dipertukarkan antara jurnalis dan publik46. 

                                                            
45 Paul Bradshaw dalam “Basic Principal of Online Journalism” (onlinejournalismblog.com). 
46 Ibid. Hal. 14.15. 
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Beberapa karakteristik jurnalistik online sekaligus yang membedakannya dengan 

media konvensional (keunggulan), yaitu: 

a. Immediacy: kesegaran atau kecepatan penyempaian informasi. Raido dan TV memang 

bisa cepat menyampaikan berita, nemun biasanya harus “menginterupsi” acara yang 

sedang berlangsung (breaking news) jurnalistik online tidak demikian. Tiap menit, 

bahkan dalam hitungan detik, sebuah berita dapat diposting. 

b. Multiple Pagination: bisa berupa ratusan page (halaman), terkait satu sama lain, juga 

bisa dibuka tersendiri (new tab/new window). 

c. Multimedia: menyajikakan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis sekaligus. 

d. Flexibility Delivery Platform: wartawan bisa menulis berita kapan saja dan di mana 

saja, di atas tempat tidur sekalipun. 

e. Archieving: terarsipkan, dapat dikelompokan berdasarkan kategori (rubrik) atau kata 

kunci (keyword, tags), juga tersimpan lama yang dapat diakses kapan pun. 

f. Relationship with reader: kontak atau interaksi dengan pembaca dapat “langsung” 

saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain47. 

Karakteristik serupa dikemukakan James C. Foust ketika mengemukakan 

keungulan jurnalistik online dalam Online journalism:  

a. Audience Control: audiens atau pembaca dapat lebih leluasa dalam memilih berita 

yang mereka sukai hanya dengan menggerakkan jari, mouse, atau cursor dan 

mengklik link judul yang dikehendaki. 

b. Nonlinearity: tiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri atau tidak berurutan. 

c. Storage and Retrieval: berita atau informasi tersimpan atau terarsipkan dan diakses 

kembali dengan mudah kapan saja. 

                                                            
47 Mike Ward dalam journalism Online (Focal Perss, 2002) 
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d. Unlimited Space: memungkinkan jumlah berita jauh lebih lengkap ketimbang media 

lainya. Berbeda dengan berita radio/televisi yang dibatasi durasi (air time) dan Koran 

yang dibatasi kolom atau halaman. 

e. Immediacy: kesegaran, cepat, dan langsung. 

f. Multimedia Capability: bisa menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen 

lainya didalam berita. 

g. Interactive: memungkinkan adanya peningkatan partisipasi pembaca seperti 

penyediaan kolom komentar dan fasilitas share ke media sosial umunya facebook dan 

twitter48. 

Krakteristik jurnalistik online juga tergambar dalam elemen jurnalis online yang 

disebutkan. Jurnalistik online memiliki elemen multimedia dalam pemberitaannya, 

meliputu dasar (basic) dan advance. 

Elemen dasar mencakup: judul (headline), isi (text), gambar atau foto (picture), 

grafis seperti ilustrasi dan logo, serta link terkait (related link). Elemen Advance meliputi 

elemen dasar ditambah audio, video, slide show, animasi, interactive feature (timeline, 

map), dan interactive game. 

a. Headline: judul berita yang ketika diklik akan membuka tulisan secara lengkap 

dengan halaman tersendiri. 

b. Text: tubuh tulisan dalam satu halaman utuh atau terpisah ke dalam beberapa tautan 

(link). 

c. Picture: gambar yang menyertai atau memperkuat cerita. 

d. Ghraphic: grafis biasanya berupa logo, gambar, atau ilustrasi yang terkait dengan 

cerita. 

                                                            
48 Principles and Practices of News for The Web (2005). 
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e. Related Link: link terkait; tulisan terkait yang menambah informasi dan penambah 

wawasan bagi pembaca, biasanya di akhiri tulisan atau di sampingnya 

f. Audio: suara, music, atau rekaman suara yang berdiri sendiri atau dibangun dengan 

slide show atau video. Video-video yang terkait dengan tulisan. 

g. Slide Shows: koleksi foto yang lebih mirip galeri gambar yang biasanya disertai 

keterangan foto. Bebetapa skide shows juga bisa disertai suara (sound, voice). 

h. Animation: animasi atau gambar bergerak yang diproduksi untuk menambah dampak 

cerita. 

i. Interactive Features: grafis yang didesain untuk interaksi dengan pengguna (user), 

misalnya termasuk peta lokasi (map, google map). 

j. Interactive Games: biasnya didesain seperti mini-video games yang bisa dimainkan 

oleh user (play the news)49. 

Karakter sekaligus keunggulan jurnalisme online yang tidak dimiliki oleh media 

konvensional dalam berita online dengan baik dipaparkan Richard Craig dalam bukunya, 

yaitu: 

a. Pembaca dapat menggunakan link untuk menawarkan pengguna dalm membaca lebih 

lanjut pada setiap berita. 

b. Pembaca dapat memperbaharui berita secara langsung dan teratur. 

c. Informasi di online sangatlah luas. 

d. Tersedianya penambahan suara, video, dan konten online yang dimiliki cetak. 

e. Dapat menyimpan arsip online dari zaman ke zaman50. 

 

 

                                                            
49 Rey G. Rosales dalam The Elements of Online Journalism (iUniverse, 2006). 
50 Online Journalism: Reporting, Writing, and Editing for New Media (2005). 
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2.3.4 Jurnalistik Masa Depan 

Sifat multimedia pada jurnalistik online menjadikannya sebagai jurnalistik masa 

depan: wartawan tidak hanya menyusun teks berita dan menampilkan foto, tapi juga 

melengkapinya dengan suara dan gambar (audio-video). Dengan jurnalistik online pula, 

kini tidak ada lagi istilah “berita tidak dapa dipublikasikan” alias hanya menjadi arsip 

tulisan di komputernya, karena jika media tempatnya bekerja menolak memuat beritanya, 

ia dapat memuatnya di blog atau situs jejaring sosial. 

Selain itu, kini publik tidak lagi semata tergantung pada media-media konvensional 

untuk mengikuti perkembangan dunia. Berbagai data menunjukan, pengguna internet 

dari waktu ke waktu terus tumbuh. Public kian menjadikan media online sebagai rujukan 

utama ketika mereka membutuhkan informasi apa pun. “Budaya Internet” kian kuat di 

kalangan masyarakatberkat kehadiran situs-situs “mesin pencari” (search engine), seperti 

Google, Yahoo, Bing, dan Ask. Dengan hanya mengetikkan kata kunci di situs mesin 

pencari itu, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas 

bermacam-macam informasi. 

Dalam catatan Wikipedia, perkembangan internet juga telah mempengaruhi 

perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa 

dilakukan dengan cara tatap muka dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon, 

kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet ini 

dikenal dengan nama e-commerce dan “online store” atau “bisnis online” pun 

bermunculan51. 

 

 

                                                            
51 Ibid., Hal. 18.19. 
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2.3.5 Kilas Sejarah Jurnalistik Online 

Berbagai literature jurnalistik online menunjukan, jenis jurnalisme baru ini tidak 

lepas dari ditemukannya teknologi komputeryang diikuti kemunculan teknologi internet 

yang dikembangkan pada tahun 1990-an. Penemuan dan pengembangan teknologi 

nirkabel (wireless) pada notebook memudahkan proses jurnalistik atau kerja wartawan. 

Tanggal 17 Januari 1998 disebut-sebut sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalistik 

online, yaitu ketika Mark Druge, berbekal sebuah laptop dan modem, mempublikasikan 

kisah perselingkuhan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, dengan Monica Lewinsky 

(Monicagate) di website Drudge Report, setelah majalah Newsweek dikabarkan menolak 

memuat kisah skandal seks hasil investigasi Michael Isikoff itu. Semua orang yang 

mengakses internet segera mengetahui rincian cerita “monicagate” yang juga dikenal 

dengan sebutan “Monica Scandal” dan “Sexgate” itu. 

Dua tahun kemudian atau awal tahun 2000-an, muncullah situs-situs pribadi yang 

menampilkan laporan jurnalistik pemiliknya yang kini dikenal dengan website blog, 

weblog, atau blog saja. Kemunculan dan perkembangan jurnalistik online di Indonesia 

juga dimulai dengan berita menggegerkan, yaitu berakhirnya era pemerintahan Orde 

Baru saat Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Berita pengunduran diri 

Soeharto tersebar luas melalui milist (mailing list) yang sudah dikenal luas di kalangan 

aktivis demokrasi dan mahasiswa. Setelah itu, seiring “euphoria reformasi”, beragam 

media online pun hadir, seperti detik.com, bidik.com, mandirionline.com, dan 

berpolitik.com yang disebut-sebut sebagai “pioneer jurnalistik online di Indonesia”, 

diikuti kehadiran tiga situs besar Astaga.com, Satunet.com, dan KafeGaul.com. saat ini 

sejarah jurnalistik online didominasi oleh situ-situs berita yang merupakan “edisi online” 

suratkabar, meski belakangan kontennya menjadi tersendiri atau berbeda52. 

                                                            
52 Ibid., Hal. 19.20. 
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2.4 Kode Etik Jurnalistik 

Secara umum, setiap kelompok profesi selalu memiliki kode etik. Kode etik 

merupakan norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman 

tingkah laku. Sama halnya dengan jurnalistik yang juga memiliki kode etik jurnalistik53. 

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau Kannos of Journalism sebagai pedoman wartawan 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa 

menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas 

wartawan.54 Kode Etik Jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk 

seorang wartawan. Kode etik jurnalistik diatur dalam pasal 4 dan pasal 5.55  

2.4.1. Pengertian PERS  

Berdasarkan sejarah bahasanya, pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu press, 

sedangkan menurut bahasa Perancis yaitu presse yang berarti tekan atau cetak. Menurut 

Undang-Undang Pers. istilah pers dibedakan dengan istilah jurnalistik, hubungan 

kemasyarakatan (humas), atau reporter. Jadi pers adalah usaha percetakan atau 

penerbitan, yang mencakup surat kabar, majalah, buku. atau pamflet-pamflet.  Pengertian 

pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan 

jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta 

menyampaikan informasi. Kegiatan jurnalistik ini dapat dilakukan dalam bentuk suara, 

gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan 

memakai media cetak, media elektronika, maupun jenis media lain yang tersedia.56 

                                                            
53 Kajianteori.com, di poskan pada tanggal 09 february 2015 http://www.kajianteori.com/2015/02/kode-etik-

jurnalistik.html 
54 Kamus Jurnalistik (Simbiosa Bandung 2009) 
55 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. 
56 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
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Pengertian pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, 

menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, 

dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.57 Kamus besar 

Bahasa Indonesia pengertian pers adalah usaha percetakan dan penerbitan; usaha 

pengumpulan dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radi. Orang yang 

bergerak dalam penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi atau film. 

Berdasarkan aspek kegiatannya, pers bersifat lebih luas dari jurnalistik, humas, atau 

reporter. Namun, masyarakat memahami pers sebagai salah satu media massa, yaitu 

usaha percetakan atau penerbitan atau bentuk usaha pengumpulan dan penyiaran berita.58 

2.4.2 Bentuk-Bentuk Kode Etik Jurnalistik 

Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat jumlah kode etik yang dirumuskan dan 

diberlakukan oleh organisasi wartawan seperti PWI, AJI, dan kode etik yang dibuat 

bersama, yaitu KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Dewan pers yang terbentuk 

pasca Reformasi 1998 juga merumuskan dua kode etik, yaitu kode praktik dan kode 

bisnis pers. Dengan demikian, jika diklarifikasikan terdapat tiga mode, yaitu kode etik 

wartawan Indonesia, kode praktik bagi media pers, dan kode etik jurnalistik. Apabila 

seorang jurnalis melanggar kode etik jurnalistik. 

Dewan Kehormatan PWI berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran 

kode etik jurnalistik dan sanksi terhadap pelakunya. Dewan Kehormatan PWI merupakan 

satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kesalahan dan sanksi bagi pelaku 

pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia. Keputusan Dewan Kehormatan PWI tidak 

                                                            
57 Kustadi Suhandang 
58 Kajianteori.com, di poskan pada tanggal 09 maret 2015 http://www.kajianteori.com/2015/02/kode-etik-

jurnalistik.html 
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dapat diganggu gugat. Hukuman dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan PWI kepada 

pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik sebagai berikut: 

a. Peringatan biasa. 

b. Peringatan keras. 

c. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya dua tahun. 

d. Kode Etik Wartawan Indonesia. 

Kemerdekaan pers merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak 

berkomunikasi dan memperoleh informasi. Wartawan Indonesia perlu menyadari adanya 

tanggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksanaan kode etik profesi secara jujur 

dan bertanggung jawab. Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI merupakan kode etik 

yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik termasuk Persatuan 

Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Himpunan Praktisi 

Penyiaran Indonesia (HPPI).59 

2.4.3 Kode Etik Jurnalistik PWI 

KEJ pertama kali dikeluarkan dikeluarkan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). 

Isi KEJ antara lain menetapkan: 

a. Berita diperoleh dengan cara yang jujur. 

b. Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan (check and 

recheck). 

c. Sebisanya membedakan antara kejadian (fact) dan pendapat (opinion). 

d. Menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak mau disebut 

namanya. Dalam hal ini, seorang wartawan tidak boleh memberi tahu di mana ia 

                                                            
59 Kajianteori.com, di poskan pada tanggal 09 february 2015 http://www.kajianteori.com/2015/02/kode-etik-

jurnalistik.html 
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mendapat beritanya jika orang yang memberikannya memintanya untuk 

merahasiakannya. 

e. Tidak memberitakan keterangan yang diberikan secara diluar rekaman (off the 

record). 

f. Dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu surat 

kabar atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesi.60 

2.4.4 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) 

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) meliputi tujuh hal sebagai berikut: 

a. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar.  

b. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan 

informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.  

c. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan 

fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak 

melakukan plagiat. 

d. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, 

cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. 

e. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. 

f. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi 

latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. 

g. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta 

melayani Hak Jawab. 

                                                            
60 Kode etik jurnalistik-Romelteamedia http://www.romelteamedia.com/2015/05/kode-etik-jurnalistik.html 
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Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut sepenuhnya 

diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk 

itu.61 

2.4.5 Kode Etik Jurnalistik Online 

Kode etik jurnalistik online di Indonesia baru muncul tanggal 3 Februari 2012 

dengan disahkannya Pedoman Penulisan Media Siber (PPMS) oleh Dewan Pers yang 

ditandatangani kalangan praktis media online. Sebelumnya wartawan media online 

mengaju kepada kode etik jurnalistik cetak KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang 

juga ditetapkan Dewan Pers sesuai dengan otoritasnya menurut UU No. 40 Tahun 1999 

tentang Lembaga Pers.  Wacana kode etik jurnalistik/media online muncul sejak 

booming media online pertengahan 1990-an. Gagasan tentang kode etik itu antara lain 

dikemukakan Nicholas Johnson (FCC), Cuny Graduate School of Journalism, dan 

Poynter62. 

Menurut Jhonson, Komisioner pada Federal Communications Commision (FCC) 

atau komunikasi Amerika Serikat (1966-1973) yang juga Dosen Ilmu Hukum di Lowa 

College of Law AS, mempersentasikan makalah berjudul “Regulating the Cyber-

Journalist” di sesi “The Journalist in Cyberspace” pada Konfersi Internasional di Pusat 

Jurnalisme Warsawa, Polandia, tahun 1997. Ia mengatakan, kasus jurnalisme online 

hampir sama dengan kasus dalam jurnalisme cetak dan elektronik, antara lain 

menyangkut:  

a. Penyerangan kepentingan individu. 

b. Pencemaran nama baik. 

                                                            
61 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dirumuskan, ditetapkan, dan ditandatangani 6 Agustus 1999 oleh 24 
organisasi wartawan Indonesia di Bandung, lalu ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi 
seluruh wartawan Indonesia oleh Dewan Pers-sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers- 
melalui SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000. 
62 Priyambodo RH, 2008. 
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c. Pembunuhan karakter atau reputasi seseorang. 

d. Penyebarkan kebencian, rasial, dan mempertentangkan ajaran agama. 

e. Penyebaran hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatutan menyangkut 

seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundangan seksual terhadap anak-

anak. 

f. Penerapan kecurangan dan tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu. 

g. Pelanggaran dan pengabaian hak cipta (copyright) dan Hak Atas Karya Intelektual 

(Intelectual Property Right)63. 

Masalahnya, kata Johnson, cyberjournalism itu lintas negara sehingga 

menimbulkan masalah dalam hal penuntutan hukum. 10 langkah utama bagi 

cyberjournalist termasuk kalangan citizen journalist dan blogger supaya terhindar dari 

masalah hukum, yaitu: 

a. Sebelum berita diterbitkan haruslah mengecek kembali pemberitaan tersebut 

agar sesuai dengan fakta yang ada. 

b. Informasi yang didapatkan harus melalui informan yang berada di tempat 

kejadian, masyarakat setempat, pihak Kepolisian atau Kepala Daerah setempat. 

c. Patuh kepada kaidah Kode Etik Jurnalistik. 

d. Lebih selektif dalam memilah pendapat yang ada.  

e. Wartawan harus lebih memahami mana berita umum dan berita peribadi sebelum 

di beritakan.   

f. Wartawan bertanggung jawab atas apa yang ia beritakan.  

g. Pelajari batas daya ingat. 

h. Dalam pemberitaan  hidari kata-kata pelecehan.  

                                                            
63 Jhonson, Komisioner pada Federal Communications Commision (FCC) atau Komisi Komunikasi Amerika 
Serirakat (1966-1973) yang juga Dosen Ilmu Hukum di lowa College of Law AS, mempresentasikan makalah 
berjudul “Regulating the Cyber-Journalism” di sesi “The Journalist in Cyberspace” pada Konferensi 
Internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa, polandia, tahun 1997. 



35 
 

i. Hindari konfilk kepentingan yang terjadi karena Pers bersifat indipenden. 

j. Taat pada hukum yang berlaku.   

Sedangkan menurut Poynter, salah satu organisasi di Amerika yang menjadi acuan 

kalangan cyberjournalist untuk menelaah perkembangan Internet lantaran secara 

langsung mempengaruhi prilaku dan aturan main di abad digital. Jurnalis online dituntut 

lebih memperhatikan kecenderungan aktual menyangkut kredibilitas dan akurasi, 

transparansi, dan multimedia massa, serta harus waspada terhadap kecepatan 

penyampaian berita yang seimbang dengan kapasitas akurasinya. Beberapa hal utama 

yang ditekankan Poynter menyangkut profesi jurnalis dan organisasi multimedia massa 

adalah sebagai berikut: 

a. Integritas keredaksian: menjaga kepercayaan public sekaligus menjaga kredibilitas. 

b. Keterbukaan komunikasi: di kalangan redaksi dengan pemasaran dalam organisasi 

multimedia massa, sehingga dapat memanfaatkan peluang ekonomi guna meraih 

keuntungan dari kecendrungan pertumbuhan bisnis di Internet. 

c. Riset pasar: dan menentukan ukuran berbisnis menjadi salah satu alat penting dalam 

menentukan arah kebijakan/panduan mengembangkan bisnis isi berita (content), dan 

bermanfaat untuk menjaga keseimbagan dalam mendapatkan keuntungan sekaligus 

memberikan pelayanan informasi ke public. 

d. Pengalaman konsumen: menjadi hal utama, sehingga perlu senantiasa mengevaluasi 

berbagai model promosi/iklan guna mengetahui keinginan publik secara signifikan 

perlu diperhatikan organisasi multimedia massa64. 

Kode etik jurnalistik online Indonesia di sahkan Dewan Pers melalui kode etik 

jurnalistik media online pada 3 Februari 2012. Nama resmi kode etik jurnalistik bagi 

praktisi jurnalistik/media online itu adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). 

                                                            
64 htpp://www.poynter.org. 
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Pengesahan PPMS dilakukan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. Sebanyak 31 perusahan 

beserta 11 organisasi dan tokoh pers menandatangani PMMS yang disusun oleh Dewan 

Pers tersebut. PMMS tetap mengacu kepada UU No. 40 tentang Pers (UU Pers), Kode 

Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan Dewan 

Pers. Isi PPMS tidak jauh berbeda dengan KEJ/KEWI, misalnya media online tidak boleh 

memuat informasi bohong, fitnah, sadis, dan cabul; tidak memuat isi yang mengandung 

prasangka kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta 

menganjurkan tindakan kekerasan; tigak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan 

jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, 

cacat jiwa, atau cacat jasmani. Ada juga soal koreksi, hak jawab, dan ralat. Hal baru di 

PPMS antara lain soal “pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum 

terverifikasi” dan “Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi 

keanggotaan dan melakukan proses log-in”.65 

2.4.6 Pedoman Pemberitaan Media Siber 

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers 

adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga 

merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan 

kemerdekaan pers. 

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar 

pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan 

kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik 

Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan 

masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 

                                                            
65 Ibid., Hal. 46. 
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1. Ruang Lingkup 

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan 

melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang- 

Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. 

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan 

atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, 

komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media 

siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita 

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. 

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang 

sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. 

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: 

- Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 

- Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan 

identitasnya, kredibel dan kompeten; 

- Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan 

atau tidak dapat diwawancarai; 

- Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih 

memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu 

secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di 

dalam kurung dan menggunakan huruf miring. 

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya 

verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada 

berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 
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3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) 

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan 

Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 

tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. 

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan 

dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua 

bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. 

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan 

tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 

- Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 

- Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan 

kekerasan; 

- Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan 

bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat 

jiwa, atau cacat jasmani. 

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi 

Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). 

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang 

dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan 

di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. 

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap 

Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera 

mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan 

diterima. 
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g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak 

dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang 

melanggar ketentuan pada butir (c). 

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila 

tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada 

butir (f). 

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab 

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik 

Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. 

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, 

dikoreksi atau yang diberi hak jawab. 

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan 

ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. 

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: 

- Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang 

dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah 

otoritas teknisnya; 

- Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan 

oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; 

- Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak 

melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik 

dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat 

hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. 
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e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab 

dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima 

ratus juta rupiah). 

5. Pencabutan Berita 

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran 

dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan 

anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain 

yang ditetapkan Dewan Pers. 

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang 

telah dicabut. 

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada 

publik. 

6. Iklan 

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. 

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib 

mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain 

yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 

7. Hak Cipta 

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

8. Pencantuman Pedoman 

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya 

secara terang dan jelas. 

9. Sengketa 

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media 
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Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.66 

2.5 Berita 

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa Inggris di 

sebut write, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan 

Vritta, artinya kejadian atau yang terjadi. Vritta dalam bahasa Indonesia kemudian 

menjadi warta atau berita. Menurut kamus bahasa Indonesia karya W.J.S 

Poerwadarminta, berita berarti kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia terbitan balai pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan mengenai 

kejadian atau peristiwa yang hangat”67. 

Berita adalah “Laporan tentang fakta atau ide termassa, yang dipilih oleh staff 

redaksi suatu harian untuk disiarkan yang dapat menarik perhatian pembaca”. Entah 

karena ia luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia 

mencakup segi-segi human interest seperti humor,emosi,dan ketegangan.68 Berita 

merupkan paparan segar tentang peristiwa-peristiwa, fakta-fakta, atau opini-opini yang 

belum diketahui sampai paparan itu dibaca.69 Berita juga diartikan sebagai “suatu 

kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik perhatian sebagian besar dari 

pembaca”.70 Berita adalah uraian hangat fakta dan opini yang penting atau menarik atau 

kedua-duanya bagi sebagian orang.71 Berita adalah “Laporan tentang kejadian yang 

aktual, bermakna, dan menarik.72 Berita merupakan paparan segar tentang peristiwa-

peristiwa, fakta-fakta, atau opini-opini yang belum diketahui sampai paparan itu dibaca.73 

                                                            
66 Jakarta, 3 Februari 2012 (Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 

Februari 2012). 
67 Djuroto, 2000:46. 
68 Menurut Assegaff,1991 (Yuliana, 2003:11) 
69 Muhtadi, 1999:109 
70 Menurut Dean M, Lyle Spencer M Dean dalam muslimindan Djuroto, 
Totok, 1991 (Yuliana, 2003:11) 
71 Menurut Micthel, 1992 (Triatmoko, 2003:11) 
72 Oetama, 1987 (Triatmoko, 2003:11) 
73 Muhtadi, 1999:109 
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2.5.1 Unsur Berita 

Peristiwa yang mengandung minimal salah satu nilai berita itu, lalu direkonstruksi 

dalam rangkaian kata atau kalimat meliputi unsur 5W + 1H enam unsur yang “wajib” 

ada dalam sebuah berita: 

a. WHAT: apa yang terjadi 

b. WHO: siapa yang terlibat dalam kejadian itu, siapa aktornya, atau siapa saja yang 

terlibat. 

c. WHEN: kapan kejadiannya, waktu kejadian. 

d. WHERE: di mana terjadinya, lokasi atau tempat peristiwa. 

e. WHY: mengapa terjadi, apa penyebabnya. 

f. HOW: bagaimana proses kejadiannya, suasana peristiwa, atau urutan kejadian 

(kronologi). 

g. Kadang-kadang diperlukan unsur ketujuh, yaitu SO WHAT? Lalu apa…?74 

Berita dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang dilaporkan. Segala yang didapat 

di lapangan dan sedang dipersiapkan untuk dilaporkan, belum dapat disebut berita. Suatu 

peristiwa patut diangkat menjadi sebuah berita jika memang memiliki nilai berita atau 

unsur berita.  

Adapun unsur-unsur berita tersebut adalah: 

a. Aktual atau baru (termassa). 

b. Jarak. 

c. Terkenal. 

d. Keluarbiasaan. 

e. Akibat. 

f. Ketegangan. 

                                                            
74 Asep Syamsul M. Romli. Jurnalistik Online. (Nuansa Cendekia. 2012). Hal. 69 
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g. Pertentangan. 

h. Seks. 

i. Kemajuan. 

j. Human Interest 

k. Emosi. 

l. Humor.75 

Unsur berita yang harus ada untuk menilai sebuah peristiwa patut diangkat atau 

tidak yaitu: 

a. Kebermaknaan (significance) 

Kejadian yang dapat mempengaruhi kehidupan orang banyak atau pembaca. 

b. Besaran (magnitude) 

Kejadian menyangkut angka-angka yang berarti bagai kehidupan orang banyak. 

c. Kebaruan (timeliness) 

Suatu kejadian menyangkut peristiwa yang baru terjadi. 

d. Kedekatan (proximity) 

Suatu kejadian yang berada di dekat pembaca. Kedekatan itu bisa secara geografis 

atau emosional. 

e. Kemasyuran/sisi Manusiawi (prominence/human interest) 

Suatu kejadian yang memberi sentuhan rasa kepada para pembaca. Mengungkap 

peristiwa orang terkenal, figure public, atau masyarakat biasa dalam peristiwa luar 

biasa.76 

 

 

                                                            
75 Djuroto, 2000:48. 
76 Eni Setiati, 2005:21. 
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2.5.2 Nilai Berita 

Berita (news) adalah laporan laporan peristiwa terbaru. Tidak semuperistiwa layak 

dilaporkan (diberitakan). Yang layak dilaporkan hanyalah peristiwa yang memenuhi 

kriteria “nilai berita” (news values). Sebab berita minimal mengandung salah satu nilai 

berita disebut juga “nilai jurnalistik”, yaitu: 

a. Impact: berdampak atau berpengaruh. Makin banyak orang yang kena dampak sebuah 

peristiwa, kian besar pula dampak sebuah berita. Hal yang menyangkut kepentingan 

umum pasti layak diberitakan. 

b. Proximity: kedekatan geografis dan psikologis dengan publik. Kian dekat pembaca 

dengan sebuah kejadian, makin besar pula nilai beritanya. 

c. Timeliness: “baru” (new), adalah bagian terbesar sebuah berita, yakin baru terjadi 

(aktual). Ada ungkapan, berita itu seperti ikan: lebih baik dalam keadaan segar (News, 

like fish, is better fresh). 

d. Prominence: ketokohan orang yang terlibat atau menjadi subyek peristiwa, misalnya 

selebritas atau tokoh politik (pejabat). Ribuan orang biasa kawin cerai tidak jadi berita, 

namun jika pelakunya seorang artis atau menteri, pasti jadi berita. 

e. Novelty: hal baru, asing, aneh, unik, tidak lajim. 

f. Conflict: perang, politik, dan kriminalitas merupan nilai berita yang paling umum.77 

Dalam pemberitaan, informasi yang dipaparkan kepada pembaca harus mempunyai 

kaidah jurnalistik hal tersebut dimaksudkan agar fungsi dari media sebagai komunikasi 

massa tercapai. Adapun kaidah jurnalistik tersebut adalah: 

a. Faktualitas. 

b. Berisi aktualitas, kelengkapan, kejelasan dan obyektifitas. 

c. Kaidah nilai berita. 

                                                            
77 Asep Syamsul M. Romli. Jurnalistik Online. (Nuansa Cendekia. 2012). Hal. 68 
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d. Berisi besarnya peristiwa, ketermasaan, kedekatan, konflik, konsekuensi, seksualitas, 

dan human interest. 

e. Kaidah politik pemberitaan. 

f. Setiap media berisi kepentingan politik pemberitaan yang berbeda. 

g. Mutu pemberitaan. 

h. Dilihat dari isi, sistematika dan bahas.  Nilai isi media berkaitan dengan penerapan 

nilai berita. Nilai sistematika berhubungan dengan struktur dan teknik penyiaran dan 

segi kenyamanan bagi pembaca.78 

Selain kaidah jurnalistik dalam penulisan sebuah berita, wartawan sebagai orang 

yang bertugas yang mencari berita juga harus memenuhi etika pemberitaan hal tersebut 

dimaksudkan agar berita yang disampaikan sesuai dan mampu dipertanggungjawabkan 

serta tidak subyektif. Secara umum etika pemberitaan yang harus dipatuhi para wartawan 

antara lain: 

a. Obyektif  

Obyektif artinya adalah tidak memberikan penilaian, tidak berpihak dan tidak 

berprasangka. Lawannya adalah subyektif, yaitu memasukan pendapat pribadi. 

b. Jujur  

Jujur artinya tidak merekayasa fakta yang akan dijadikan berita. 

c. Tidak menerima suap 

Suap yang dimaksud adalah bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi semua bentuk 

hadia yang mengakibatkan para wartawan tidak mandiri dan bebas menyiarkan berita 

seperti hadia tiket untuk menyaksikan pertunjukan kesenian, undangan makan gratis, 

dan lain-lain. 

d. Tidak menyiarkan berita sensasional 

                                                            
78 Setiati, 2005:18-19. 
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Yang disebut berita sensasional adalah berita yang menjijikkan, misalnya berita 

tentang perbuatan seks yang merangsang nafsu birahi, kebiasaan individu yang aneh 

dan kotor, pembunuhan yang sadis, dan sebagainya. 

e. Tidak melanggar privasi 

Adalah mematuhi hak hukum “sendiri” yang dimiliki individu, baik yang menjadi 

obyek penilitian atau nara sumber. 

f. Tidak melakukan propaganda. 

Adalah tidak menyembunyikan sumber kegiatan dan tujuannya.79 

2.5.3 Ragam Berita 

a. Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Misalnya, 

sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang hanya menyajikan apa 

yang terjadi dalam waktu yang singkat. Berita memiliki nilai penyajian objektif 

tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. 

b. Depth news report merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan straight news 

report. Reporter (wartawan) menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai 

peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Dalam 

sebuah depth report tentang pidato pemilihan calon president, reporter akan 

memasukan pidato itu sendiri dan dibandingkan dengan peryataan-pernyataan yang 

telah dikeluarkan oleh calon president tersebut beberapa waktu lalu. Jenis laporan ini 

memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter.80 

c. Comprehensive news merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh 

ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh, sesungguhnya merupakan jawaban 

terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat dalam berita langsung (straight 

                                                            
79 Leonard Teel dan Ron Tylor dalam Abrar, 1995:94. 
80 Drs. AS Haris Sumandiria M.Si. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature. (Simbiosa Rekatama 
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news). Sebagai gambaran, berita langsung bersifat sepotong-potong, tidak utuh, hanya 

merupakan serpihan fakta setiap hari. Berita langsung seperti tidak peduli dengan 

hubungan atau keterkaitan antara berita yang satu dan berita yang lain. Analog dengan 

dunia tinju, berita langsung bersifat hit and run (pukul dan lari). Berita menyeluruh, 

mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita 

peristiwa sehingga benang merahnya terlihat dengan jelas.81 

d. Interpretative report lebih dari straight news dan depth news. Berita interpretatif 

biasanya memfokuskan sebuah isu, maslah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. 

Namuan demikian, fokus laporan beritanya masih bebicara mengenai fakta yang 

terbukti bukan opini. Dalam jenis laporan ini, reporter menganalisis dan menjelaskan. 

Karena laporan interpretatif bergantung kepada pertimbangan nilai dan fakta, maka 

sebagian pembaca menyebutnya sebagai “opini”. Biasanya, para reporter interpretatif 

menemui sedikit masalah dalam pencarian fakta. Mereka umumnya mencoba 

menerangkan berbagai peristiwa publik. Sumber informasi bisa diperoleh dari 

narasumber yang mungkin hanya memberikan informasi yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan mereka. Laporan interpretatif biasanya diputuskan untuk 

menjawab pertanyaan mengapa. Misalnya, mengapa wali kota mengeluarkan 

pernyataan tersebut, menunjuk itu, mengadakan perjalanan itu? Pendeknya, berita 

interpretatif bersifat bertanya, apa makna sebenarnya dari peristiwa tersebut. 

e. Feature story berbeda dengan straight news, depth news, atau interpretative news. 

Dalam laporan-laporan berita tersebut, reporter menyajikan informasi yang penting 

untuk para pembaca. Sedangkan dalam feature, penulis mencari fakta untuk menarik 

perhatian pembacany. Penulis feature menyajikan suatu pengalaman pembaca 

                                                            
81 Ibid., Hal. 69, 70. 
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(reading experiencs) yang lebih bergantung pada gaya (style) penulisan dan humor 

daripada pentingnya informasi yang disajikan.82 

f. Depth reporting adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, 

dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Dengan membaca karya 

pelaporan mendalam, orang akan mengetahui dan memahami dengan baik duduk 

perkara suatu persoalan dilihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Pelaporan 

mendalam, dalam tradisi pers kita sering dijasikan dalam rubrik khusus seperti laporan 

utama, bahasa utama, fokus. Pelaporan mendalam disajikan dalam beberapa judul 

untuk menghindari kejenuhan pembaca. Pelaporan mendalam ditulis oleh tim, 

disiapkan dengan matang, memerlukan waktu bebrapa hari atau minggu, dan 

membutuhkan biaya peliputan cukup besar.83 

g. Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan 

interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan 

kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, para wartawan melakukan 

penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan. Pelaksanaannya 

sering illegal atau tidak etis. 

h. Editorial writing adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan siding pendapat 

umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang 

penting dan mempengaruhi pendapat umum. Para penulis editorial bukan bekerja 

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sebuah surat kabar, majalah, atau media online. 

Kadang-kadang, mereka merasakan dirinya sebagai petugas informasi masyarakat 

(public information officer) pada masa perang yang sering merasa tidak yakin sejauh 

mana mereka harus memberika informasi kepada para reporter tentang peristiwa-
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peristiwa militer. Seperti halnya petugas informasi, penulis editorial mungkin akan 

diberi instruksi sebelum menulis.84 

2.5.4 Rubrik 

Pada suatu penerbitan surat kabar atau majalah ada suatu tempat atau area khusus 

yang menyajikan suatu tema atau topik tertentu, yaitu rubrik. Masing-masing rubrik 

dalam setiap surat kabar atau majalah ini terfokus pada suatu bidang atau tema tertentu 

yang khusus ditujukan untuk memenuhi permintaan atau khalayak pembacanya. Rubrik 

adalah “Ruangan pada halaman surat kabar atau media cetak lainnya mengenai suatu 

aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyrakat: Misalnya rubrik wanita, rubrik olah 

raga, rubrik pendapat dan lain sebagainya”.85  

Rubrik merupakan kelompok karangan, tulisan atau berita yang digolongkan atas 

dasar tema tertentu.86 Mengungkapkan, rubrik merupakan sekumpulan halaman yang 

memuat sejumlah informasi yang termasuk kategori sama.87 

2.5.5 Tipologi Pers 

Dalam kapitalisme global, pers tidak berbeda dengan sebuah perusahan yang 

senantiasa mengejar keuntungan maksimal dengan investasi minimal. Dengan logika 

industri dan perusahan, apapun akan disajikan pers selama hal itu bisa dijadikan sebagai 

komoditas. Ada juga yang berpendapat pers kita sudah berada diluar jalur. Demi pers, 

apa pun ditulis, dilaporkan, diberitakan, disebarluaskan. Kemerdekaan pers akhirnya 

beruba drastic dari semula mengundang simpati, tetapi ternyata akhirnya malah menjadi 

pemicu gelombang antipasti. Untuk mengenali lebih jauh masalah ini, kita dapat 

menganalisis pers berdasarkan kualitas dan wilayah sirkulasinya.88 

                                                            
84 Ibid., Hal. 71. 
85 Menurut Effendy, 1989 (Yuliana, 2003:11) 
86 Menurut Kridalaksana, 1984 (Yuliana, 2003:11) 
87 Siregar, 2007 (Binsarula, 2006:45) 
88 Drs. AS Haris Sumandiria M.Si. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature. (Simbiosa Rekatama 
Media.2014) Hal. 38. 
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Pers dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok besar, yaitu: 

a. Pers Berkualitas 

Penerbitan pers berkualitas memilih cara penyajian yang etis, moralis, 

intelektual.89 Pers berkualitas benar-benar dikelolah secara konseptual dan 

profesiaonal walupun orientasi bisnisnya tetap komersial. Pers jenis ini serius 

dalam segala hal dengan mengutamakan pendekatan rasional istitusional. 

Materi laporan, ulasan, dan tulisan pers berkualitas termasuk berat. Sangat 

dihindari pola dan penyajian pemberitaan yang bersifat emosional frontal. Segala 

sesuatu dilihat menurut pandangan, aturan, norma, etika, dan kebijakan yang sudah 

baku serta terbukti aman bagi kepentingan dan kelangsungan kemajuan perusahan. 

Pers jenis ini sangat meyakini pendapat: kualitas dan kredibilitas media hanya bisa 

diraih melalui pendekatan profesionalisme secara total. Penerbitan pers berkualitas, 

ditunjuk untuk masyarakat kelas menengah atas.90 

b. Pers Populer 

Penerbitan pers popular memilih cara penyajian yang sesuai dengan selera 

zaman, cepat berubah-ubah, sederhana, tegas lugas, enak dipandang, mudah 

dibaca, kaya warna, dan sangat kompromistis dengan tuntutan pasar. Pers jenis ini 

menyukai pilihan kata, ungkapan, idiom, atau judul yang diambil dari dan sedang 

popular dalam masyarakat. Pers populer sangat menekankan nilai serta 

kepentingan komersial. Penerbitan pers populer memilih cara penyajian dan 

pendekatan yang kurang etis, emosional (bombastis), dan kadang-kadang 

sadistis.91 
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Dalam pandangan pers populer, segala sesuatu bisa dilakukan atau bisa 

diubah demi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan khalayak pembaca. materi 

laporan, tulisan, dan ulasan pers populer umumnya ringan. Pers populer lebih 

banyak dimaksudkan untuk pemberitaan informasi dan rekreasi (hiburan). Sasaran 

pembaca pers populer adalah kalangan menengah bawa, baik dilihat dari sisi status 

sosial maupun diteropong dari kacamata sastra intelektual.92 

c. Pers Kuning 

Disebut pers kuning, karena penyajian pers jenis ini banyak mengeksploitasi 

warna. Segala macam warna ditampilkan untuk mengundang perhatian. Penataan 

judul sering tak beraturan, tumpang-tindih. Pilihan kata tak diperlukan, karena pers 

kuning tak menganut pola penulisan judul dan pemakaian kata yang benar dan baik. 

Apa pun bisa dipakai dan dicoba. Bagi pers kuning, kaidah baku jurnalistik tak 

diperlukan. Berita tak harus berpijak pada fakta, tetapi bisa saja didasari ilusi, 

imajinasi, dan fantasi. 

Pers kuning menggunakan pendekatan jurnalistik SCC, singkatan dari sex, 

conflict, crime (seks, konflik, kriminal). Berita, laporan, atau tulisan sekitar seks, 

konflik, dan kriminal, selalu mendominasi pers kuning pada setiap edisi terbitan. 

Dalam bahasa kalangan budayawan, pers kuning lebih banyak mengangkat 

persoalan dan gambar berselerah rendah. Pers kuning tak bisa dipercaya karena 

opini dan fakta sering disatukan, dibaurkan, dikaburkan, bahkan diputarbalikkan. 

Pers kuning lebih banyak ditunjukan kepada masyarakat pembaca kelas bawah. 

Pers jenis ini sering bersifat sensasional meledak-ledak. Dengan demikian, 

jika seorang wartawan menyusun berita, memuat gambar atau foto, dan memberi 

komentar, maka mudah sekali dibedakan, apakah wartawan tersebut termasuk 

                                                            
92 Ibid., Hal. 39, 40. 



52 
 

kelompok penerbitan berkualitas, penerbitan populer, atau penerbitan pers 

kuning.93  

2.6  Kriminalitas dan Media 

Kriminal adalah seseorang yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. 

Perbuatannya disebut kriminalitas atau tindak kriminal. Biasanya dianggap kriminal 

adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris.94 

Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Bisa disebut 

kriminalitas karena ia menunjukan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Ada juga 

yang mengartikan sebagai crime adalah kejahatan dan criminal dapat diartikan sebagai 

perbuatan kejahatan.95 

Suatu informasi yang menyajikan berita kriminal yang membahas suatu kejahatan 

dan kekerasan didalam lingkup hukum yang ada di Indonesia, dalam pembuatan atau 

pencarian data yaitu data yang di tempat kejadian perkara dan mempunyai fakta dan 

aktual yang bersinggungan dengan badan hukum, seperti hanya berita pencurian sepeda 

motor, pencurian di rumah kosong, perampasan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah 

tangga, pelecehan seksual, itu semua sebagian dari tayangan berita kriminal yang 

dikemas oleh suatu berita yang menayangkan berita kriminal. Berita kriminal juga dapat 

diartikan sebagai program berita yang menayangkan berita-berita berbau kriminalitas, 

kekerasan atau perbuatan yang melanggra hukum dan mampu menarik perhatian 

khalayak untuk mencari tahu apa yang terjadi. 

Berita kriminal dikemas berbagai macam hal seperti hard news, investigasi, 

komedi, soft news, pendalaman kasus permasalahan kriminal yang akan di bahas. Berita 

kriminal juga di kemas tidak dari sisi pelaku atau korban kejahatan saja, tetapi bisa di 
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buat dari sisi profil seseorang yang di dunia kriminal sepertihalnya hansip, polisi, dan 

lain-lain. Berita kriminal tidak hanya menampilkan kekerasan tetapi bisa menayangkan 

suatu pesan dan tips tentang kriminal supaya audiens berhati dalam menangulangi dan 

mengatasi tindak kriminal, karena kejahatan dapat di cegah. Berita kriminal dalam materi 

berita disasaster dan crimes. Dissaster (bencana) dan crimes (kriminal) adalah dua 

peristiwa berita yang pasti akan mendapat tempat bagi pemirsa atau penonton. Berita-

berita semacam gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, banjir, dan bencana alam lainnya 

termasuk berita kriminal adalah menyangkut masalah keselamatan manusia. Dalm 

pendekatan psikologi, keselamatan menempati urutan pertama bagi kebutuhan dasar 

manusia, sehingga tidak heran apabila berita tersebut memiliki daya rangsang tinggi bagi 

pemirsanya. 

Pemberitaan kriminalitas disejumlah media online pun berkembang pesat. Hal ini 

terbukti dengan adanya media online yang menjadikan rubrik kriminal sebagai menu 

utama. Padahal fungsi media merupakan sumber informasi dan juga sebagai interpretasi 

yang mampu mempengaruhi pikiran dan sikap manusia, alat pembentuk, penghimpun 

dan penyalur pendapat umum sehingga bila tidak berhati-hati dalam pengemasannya 

akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi para konsumennya. 

 




