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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Citra (Image) 

Citra merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan 

keyakinan, ide dan kesan yang di peroleh dari suatu object tertentu baik dirasakan 

secara langsung, melalui panca indra maupun mendapatkan informasi dari suatu 

sumber. Seperti yang dijelaskan oleh Roesady, citra adalah seperangkat 

keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap suatu object tertentu. (Ruslan, 2010: 

80) 

Citra dapat berupa tanggapan positif yang berbentuk dukungan, ikut serta, 

peran aktif serta tindakan positif lainnya dan tanggapan negatif yang berbentuk 

penolakan, permusuhan, kebencian atau bentuk negatif lainnya. Citra sendiri akan 

melekat pada setiap diri individu maupun instansi, tanggapan positif maupun 

negatif tergantung pada proses pembentukannnya dan pemaknaan dari objek 

sasaran pembentukan citra. Serta, semua orang memiliki hak untuk memaknai 

citra personal maupun instansi. 

A.1 Jenis-Jenis Citra 

Menurut Frank Jefkins (2003) dalam bukunya Hubungan Masyarakat 

menyebutkan adanya beberapa citra yakni; 

1.  Mirror Image (Citra Bayangan).  

Sebuah penggambaran citra yang diyakini dan dianggap benar oleh 

perusahaan atau pimpinan dalam suatu perusahaan memiliki anggapan 
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pihak luar perusahaan sudah memandang bahwa perusahaannya memiliki 

tanggapan baik, padahal tidak selamamnya padandangan diluar 

perusahaan selalu baik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 

keinginan yang berbeda dengen realita yang terjadi pada publik luas 

mengenai instansi tersebut. 

2. Current Image (Citra Kini).  

Citra yang erat kaitannya dengan word of mouth atau informasi yang 

di peroleh dari orang lain. Citra kini berkaitan dengan sepengalanam 

seseorang mengenai suatu organisasi/instansi/perusahaan yang kemudian 

pengalaman yang dia dapatkan diceritakan kepada orang lain. Hal 

tersebut tidak akan menjadi sebuah permasalahan ketika yang diceritakan 

adalah hal positif mengenai instansi, tapi akan menjadi suatu 

permasalahan yang serius ketika pengalaman yang di ceritakan adalah 

sesuatu yang negatif mengenai instansi, yang sifatnya permusuhan, 

kecurigaan, prasanga buruk (prejudice) sehingga mengakibatkan 

munculnya kesalahapaman (misunderstanding) yang mengakibatkan 

ketidak percayaan terhadap suatu instansi. 

3. Wish Image (Citra Keinginan).  

Citra yang harapan dari instansi dan di terima dan dimaknai dengan 

baik oleh publiknya. Citra keinginan merupakan citra yang berbanding 

lurus antara harapan dan hasil, intansi memiliki harapan positif dan 

publiknya memerima kesan tersebut secara positif. 
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4. Corporate Image (Citra Perusahaan) 

Sebuah upaya dari perusahaan mengenai tujuan kedepan perusahaan 

di mata publiknya, tentang bagaimana citra perusahaan mendapatkan 

citra positif, lebih di kenal dan di terima dengan baik oleh publiknya. 

Humas berperan untuk mengupayakan dan bertanggung jawab untuk 

memajukan citra perusahaan yang menjadi salah satu tujuan utama 

perusahaan. 

5. Multiple Image (Citra Serbaneka). 

Merupakan citra pelengkap dari citra perusahaan. Hal ini bisa 

meliputi logo, atribut identitas, brand name, uniform, para pekerja 

profesionalnya yang diidentikkan kedalam citra serbaneka yang 

diintegarasikan dengan citra perusahaan. 

6. Performance Image (Citra Penampilan).  

Citra ini lebih ditujukan kepada subyek dari perusahaan yang 

berkaitan dengan kinerja atau penampilan diri dari setiap anggota 

organisasi sehingga dapat membawa citra organisasi. Hal ini juga bisa 

dirtikan dengan etika perusahaan mulai dari menyapa, bersikap, serta 

berinteraksi dengan pelanngannya. 
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Sedangkan citra menurut M. Linggar Abggoro dalam buku Teori & Profesi 

Kehumasan (2001: 59-68) ada lima jenis yakni: 

1. Citra Bayangan 

Citra yang melekat pada orang atau anggota organisasi yang bisanya 

adalah pimpinan (leader) mengenai pandangan pihak luar tentang 

organisasinya. Sebuah bayangan mengenai pandangan orang dalam 

mengenai pandangan orang luar. Citra yang kadangkala tidak tepat, atau 

bahkan hanya sebuah ilusi belaka, yang didasari oleh kurang 

memadainya informasi, pengetahuan maupun pemahaman oleh kalangan 

dalam organisasi mengenai pendapat atau pandangan pihak diluar 

organisasi. Anggapan citra positif atau bahkan sangat positif karena 

kebanggan mengenai organisasi sehingga merasa serba hebat sehingga 

muncullah anggapan yang dirasakan orang dalam adalah sama dengan 

orang luar. Anggapan tersebut belum tentu selalu benar, bahkan 

bertentangan dengan harapan yang sudah tertanam dalam orang dalam. 

2. Citra yang Berlaku 

Sebuah citra mengenai pandangan yang sudah melekat pada orang 

luar terhadap organisasi. Seperti halnya cita bayangan hal ini tidak 

semerta-merta benar. Citra yang berlaku tidak selamanya sesuai dengan 

kenyataan kerena semata-mata terbentuk dari pengalaman atau 

pengetahuan orang luar yang bersangkutan yang terkadang tidak 

memadai. Biasanya citra ini cenderung negatif yang bersifat memusihi, 

penuh prasangka, apatis, dan keacuhan.  
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Citra ini sangat ditentukan oleh jumlah informasi yang didapatkan 

oleh penganutnya. Sebuah kewajaran dengan dunia yang begitu padat 

dan produktif ini mendapatkan informasi yang memadai. 

3. Citra Harapan 

Suatu Citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra yang tidak 

sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya lebih baik daripada citra 

yang ada, meski dalam kondisi tertentu citra yang terlalu baik, bisa jadi 

akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Secara umum citra harapan 

mupakan sesuatu yang memiliki konotasi lebih baik. 

4. Citra Perusahaan 

Citra perusahaan atau citra lembaga adalah citra dari suatu organisasi 

secara keseluruhan bukan hanya soal produk dan pelayanan semata yang 

terbentuk karena banyak hal. Hal-hal positif yang dapat meningkatkan 

citra perusahaan antara lain sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang 

gemilang, keberhasilan dalam bidang keuanganyang pernah diraihnya, 

sukses ekspor, hubungan indrustri yang baik, reputasi pencipta lapangan 

pekerjaan yang besar, kesediaan untuk memikul tanggung jawab social, 

komitmen tentang pengadaan riset serta lain sebagainya. 

5. Citra Majemuk 

Setiap perusahaan pastinya memiliki banyak unit dan pegawai. 

Setiap unit dan individu memiliki perilaku tersendiri, jadi secara sengaja 

maupun tidak merekan akan memunculkan citra yang belum tentu sama 

dengan citra organisasi secara keseluruhan. Secara tidak langsung jumlah 
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citra suatu organisasi atau perusahaan sama banyaknya dengan jumlah 

pegawainya. 

Dari pandangan Frank Jefkins dan M. Linggar Abggoro mereka sama-sama 

menjabarkan citra baik dari segi pandangan seorang pemimpin, pandangan orang 

diluar perusahaan, citra yang diharapkan oleh perusahaan agar terbentuk di benak 

khalayak diluar perusahaan melalui prilaku dari orang-orang didalam perusahaan 

yang berupa pelayanan terhadap pelanggan, serta citra yang dibentuk untuk 

menyamakan visi misi dari dalam perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

loyalitas dari setiap komponen dalam perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas dari perusahaan tersebut. Dari kedua pandangan tersebut Frank 

Jefkins menambahkan citra serbaneka yang meliputi logo, atribut identitas, brand 

name, uniform yang bertujuan sebagai perwujutan dari identitas akan sebuah 

perusahaan sehingga setiap orang diluar perusahaan dapat dengan mudah 

mengetahui perusahaan tersebut. 

Citra yang terbentuk baik citra positif maupun citra negatif bersumber dari 

adanya citra-citra yang berlaku (current images). Kesan yang terbentuk 

berlandaskan pada pengalaman, pengetahuan serta pemahaman mengenai 

kenyataan yang sesungguhnya. Factor-faktor tersebut yang menjadikan media 

merupakan pilihan tepat sebagai alat untuk membangun opini publik, dengan 

memberikan informasi-informasi yang dapat mengarahkan pikiran orang kepada 

tujuan yang diinginkan sang pembuat informasi. 
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B. Pengertian Jurnalisme 

Jurnalistik atau jounarlisme merupakan istilah yang diambil dari sebuah 

media yang dikeluarkan oleh Caesar Romawi yaitu Acta Diurna, Acta Diurna 

bukanlah nama dari sebuah surat kabar melain kan hanya sebuah papan 

pengumuman yang dipasang di tengah kota Romawi. Isi dari Acta Diurna sendiri 

adalah berita-berita resmi dari Caesaran serta berita lainnya, dalam papan 

pengumuman tersebut setiap orang bebas membaca dan mengutip isi beritanya. 

Selain kata diurnal dikenal juga kata duinarius atau diurnari, yaitu orang yang 

bertugas untuk mencari berita, sekarang lebih akrab dengan istilah jurnalis. Arti 

lain dari diurnal (latin) dalam bahasa belanda disebut journalistiek serta dalam 

bahasa inggris journalism yang berarti harian atau setiap hari. Jurnalistik adalah 

jurnal yang memiliki arti pewartaan atau catatan harian. Selain itu, dalam bahasa 

prancis diurnal di kenal dengan istilah Do Jour yang berarti hari. 

Diurnal atau jurnal yang berarti catatan harian mengenai hal-hal penting yang 

terjadi pada hari itu. Oleh sebab itu pekerjaan jurnalistik merupakan pekerjaan 

yang di tuntut keaktifan dalam penyiaran berita serta mengulas segala kejadian 

sehari-hari yang umum dan actual.  

Secara terminologis jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, 

ngedit dan menulis surat kabar, majalah atau berkala lainnya. MacDougall 

menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari 

fakta, dan melaporkan peristiwa. Kegiatan untuk mengetahui apa yang terjadi 

merupakan kunci lahirnya jurnalistik  
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Secara lebih luas, pengertian atau definisi jurnalistik adalah seni dan 

keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan 

berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka 

memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi perubahan 

sikap, sifat, pendapat, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak para 

jurnalisnya. (Suhandang, 2004: 21) 

Berdasarkan Perkembangannya Jurnalistik dapat diartikan sebagai seluk-

beluk mengenai penyampaian pesan atau gagasan kepada khalayak atau massa 

melalui media komunikasi yang terorganisasi seperti surat kabar atau majalah 

(media cetak), radio, televisi, internet (media elektronik), dan film (news-reel) 

(Barus, 2010: 2) 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jurnalistik adalah kegiatan untuk 

menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. 

Dari beberapa penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnalistik 

merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses mencari, menulis, mengedit 

dan menyajikann kejadian yang terjadi sehari-hari kepada khalayak baik lewat 

media cetak maupun elektronik. 

B.1 Ciri-Ciri Jurnalisme 

1. Skeptis 

Tom Friedman dari New York Times berpendapat bahwa skeptis 

adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan 

apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah 

ditipu. Skeptis adalah sifat tidak percaya akan segala sesuatu yang 
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didapatkan sehingga mendorong orang untuk selalu bertanya, mencari, 

sampai mendapatkan kebenaran. Sebagai seorang wartawan yang 

bertugas mencari kebenaran agar tidak mudah ditipu maka harus 

meragukan, bertanya, menggugat, dan tidak mudah menerima 

kesimpulan-kesimpulan umum. Skeptis berbeda dengan sinis, jika skeptis 

adalah sifat untuk menemukan kebenaran, sedangkan sinis adalah sifat 

mengetahui harga (price) segala sesuatu namun tidak mengetahui sama 

sekali mengenai (value) dari segala sesuatu. 

2. Bertindak 

Seorang wartawan tidak akan menunggu sampai peristiwa muncul 

melainkan mencari dan mengamati dengan ketajaman nalurinya sebagai 

seorang wartawan. Peristiwa tidak akan menunggu seorang wartawan 

ataupun sebaliknya, tapi wartawanlah yang harusnya mencari dan 

mengamatinya, karena jika peristiwa ditunggu yang ada hanyalah 

keterlambatan untuk mencaritahu kebenaran secara utuh.  

Teori mungkin mudah untuk di fikirkan dalam benak. Namun, 

dalam kenyataannya seorang wartawan dituntutut untuk mencari 

sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan oleh khalayaknya, 

sehingga mereka dapat membuat penilaian (judgment) mengenai 

informasi yang disajikan. 

3. Berubah 

Selagi bumi masih berputar, dan selagi pencarian sesuatu yang baru 

tidak berhenti makan perubahan akan terus terjadi. Jurnalime pun 
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mendorong terjadinya perubahan. Debra Gersh Hermandez dalam 

makalahnya yang berjudul “Advice For The Future” yang di sampaikan 

pada seminar API (American Pers Institure), mengatakan bahwa satu-

satunya yang pasti dan tidak berubah yang dihadapi industri surat kabar 

masa depan adalah justru ketidak pastian dan perubahan -the only things 

certain and unchanging facing the newspaper industry in the future are 

uncertainty and change. (Ishwara, 2011: 9-10) 

Jika sebelum abad ke-21 berita yang dikirimkan oleh wartawan ke 

media yang kemudian dilanjutkan kepada pembaca merupakan pola satu 

arah pemberitaan. Perubahan tersebut meliputi perubahan kerjasama 

yang lebih terbuka, beragam, toleran dan kolaboratif antar wartawan, 

kreatifitas untuk menghasilkan produk yang inovatif untuk menempatkan 

berita pada konteks yang lebih luas dan berarti, perubahan media menjadi 

multimedia tidak hanya menggunakan satu media penyampaian 

melainkan banyak media untuk menyampaikan berita serta melibatkan 

khalayak mereka untuk turut serta mencari jebenaran yang adail dan 

kontekstual akurat (citizen journalism).  

4. Seni dan Profesi 

Jurnalisme merupakan seni dan profesi dengan tanggung jawab 

professional. Wartawan diharuskan dapat melihat dengan mata yang 

segar dalam setiap peristiwa untuk menangkap peristiwa-peristiwa unuk 

dengan tetap fakus pada satu arah untuk mengawali pandangan. Hal 
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tersebut penting agar wartawan dapat menulis berita menuju arah yang 

wajar. 

5. Peran Pers 

Pers mempunyai peran yang harus di mainkan dalam masyarakat. 

Peran umum pers dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai pelapor 

(informer). Pers bertindak sebagai mata dan telinga publik untuk 

melaporkan peristiwa-peristiwa di luar pengetahuan masyarakat dengan 

netral dan tanpa pra-sangka. Peran pers dalam pemerintahan adalah 

sebagai alat pemerintah, di sini pers juga di tuntut untuk bersikap netral. 

Pers juga berperan sebagai penafsir atau memberikan arti dari suatu 

peristiwa. Tugas lain bagi pers adalah sebagai pengawas (watchdog) dari 

kegiatan pemerintah, bisnis dan lembaga publik. 

B.2 Prinsip Jurnalisme 

Tujuan dari seorang jurnalis adalah untuk menyampaikan informasi secara 

akurat dan terpercaya kepada masyarakat agar mereka dapat turut serta dalam 

membangun sebuah masyarakat yang bebas dan lebih maju baik dalam kehidupan, 

bahasa dan pengetahuan, membangun cita-cita, pengidentifikasian penjahat dan 

pahlawan serta memorong agar tidak berpuas diri. 

Agar hal tersebut dapat tercapai seorang wartawan harus memahami dan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip jurnalisme seperti yang telah di rumuskan 

oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku The Elements of Journalism. 

(Ishwara, 2011: 21-25), yaitu: 
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1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran 

Jurnalisme bukan hanya mengejar kebenaran dalam arti absolut 

atau filosofis, tetapi juga bisa-dan-harus-mengejar kebenaran dalam 

pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik (journalistic truth) 

adalah suatu proses yang dimulai dengan disiplin professional dalam 

mengumpulkan dan verifikasi fakta. Wartawan kemudian 

menyampaikannya dalam laporan yang adil dan terpercaya, berlaku 

untuk saat ini dan menjadi bahan investigasi lanjutan. Wartawan juga 

dituntut sebisa mungkin bersikap transparan mengenai sumber-sumber 

dan metode yang dipakai sehingga khalayak dapat menilai sendiri dari 

informasi yang disajikan. 

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah pada warga masyarakat  

Bila wartawan harus menyediakan berita tanpa rasa takut atau 

memihak (without fear or favor), maka mereka harus memelihara 

kesetiaannya terhadap warga masyarakat karena kepentingan publik 

lebih luas di atas kepentingan lainnya. Pemberitaan atau informasi 

harus di jamin oleh media bahwa itu bukanlah sebuah pengarahan demi 

kawan atau pemasang iklan. Hal inilah yang harus di tanamkan oleh 

organisasi berita agar dapat membangun kepercayaan khalayak yang 

luas dan setia. 
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3. Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi 

Instrument dari disiplin verifikasi adalah diri dari wartawan itu 

sendiri. Mencari berbagai saksi, menyiapkan sebanyak mungkin 

sumber, atau mungkin juga bertanya kepada berbagai pihak untuk 

berkomentar, semua berlandaskan akan standar professional. 

4. Para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka 

liput 

Syarat dasar jurnalisme adalah kebebasan. Bukan hanya netralitas 

melainkan kebebasan jiwa dan pemikiran merupakan hal yang harus 

dijaga oleh wartawan, yang dapat diartikan bahwa wartawan tidak 

berorientasi pada kesetiaan kelompok atau hasil tertentu tapi bedasarkan 

akurasi dan kejujuran intelektual. 

5. Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas 

terhadap kekuasaan 

Menyangkut tentang perannya sebagai watch dog. Wartawan harus 

menjaga perannya secara terhormat dengan menjalankan tugasnya 

sesuai dengan koridornya, bukan merendahkannya dengan 

menggunakannya sebagai sarana untuk mengekploitasi demi 

keuntungan komersial. 

 

 



21 

 

6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik 

Diskusi publik dapat melayani masyarakat dengan baik jika mereka 

mendapatkan informasi berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan 

prasangka atau dugaan. Serta, berbagai pandangan masyarakat dan 

kepentingan mereka harus dapat terwakili dengan baik. Akurasi dan 

kebenaran mengharuskan penyusun diskusi publik tidak boleh 

mengabaikan titik-titik dasar persamaan dasar di mana penanggulangan 

masaah dimungkinkan.  

7. Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan 

relevan 

Jurnalisme bukan hanya sekedar mengumpulkan khalayak, namun 

harus mengimbangi antaran menurut pengetahuan pembaca inginkan, 

dengan yang mereka tidak harapkan tetapi mereka butuhkan. Sesuatu 

yang penting sebisa mungkin dibuat menjadi menarik dan relevan, hal 

ini diukur berdasarkan jumlah khalayak yang dilibatkan dan 

pemahaman mereka (pencerahan). 

8. Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif 

Jurnalisme adalah suatu bentuk dari kartografi. Ia menciptakan peta 

untuk mengarahkan ke arah kehidupan. Menjaga berita agar tetap 

proporsional dan tidak kehilangan hal-hal penting merupakan dasar dari 

kebenaran. Peta akan membuat orang melenceng jauh dari arah 

kehidupan ketika informasi yang disampaikan dengan 
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menggelembungkan peristiwa demin mendapatkan sensasi, 

mengabaikan sisi-sisi yang lain, stereotip atau bersikap negative secara 

tidak imbang. 

9. Wartawan itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya 

Memiliki rasa etik dan tanggung jawab akan menjadi sebuah 

kompas moral yang tertanam dalam lubuk hati wartawan. Jika harus 

menyuarakan perbedaan baik dengan rekan yang ada di ruang redaksi 

maupun di kantor eksekutif. 

 Jadi jika terdapat pertannyaan untuk siapa jurnalis bekerja menurut Bill 

Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku The Elements of Journalism, seorang 

jurnalis bekerja untuk masyarakat segala pemberitaan yang mereka sampaikan 

bertujuan agar masyarakat mengetahuinya sehingga jurnalis tidak 

diperkenankan untuk membela atau menghakimi dalam membuat sebuah berita. 

Segala sesuatu akan dikembalikan ke masyarakat, mereka yang menentukan 

siapa yang salah dan benar. Agar hal tersebut dapat tercapai maka seorang 

jurnalis harus membuat berita senetral mungkin agar opini masyarakat terbentuk 

apa adanya bukan diarahkan menuju sesuatu yang diinginkan oleh jurnalis 

ataupun tempat dia bekerja. 
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C. Wartawan (Jurnalis) 

Wartawan atau Jurnalis adalah orang yang pekerjaanya mencari dan 

mengumpulkan berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. 

(Yasin, 2014: 25) 

Seorang wartawan mengemban tanggung jawab atas informasi yang akan 

mereka sampaikan kepada warga masyarakat. Seorang wartawan harus 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh perusahaan media, 

tanggung jawab berdasarkan kontrak kerja, serta tanggung jawab atas diri sendiri, 

sebagai kontrol pribadi atas tanggung jawab mereka terhadap warga masyarakat. 

Oleh karena itu watawan harus melakukan tugasnya dengan penuh tanggung 

jawab dan berani menyampaikan kebenaran serta gagasan-gagasan tentang dunia 

sekitar mereka, dengan cara senetral mungkin dan seimbang mungkin. 

Sikap dari wartawan juga tidak ada yang mengatur. Hal ini berkaitan dengan 

emblem perusahaan media yang melekat kepada mereka semenjak kontrak kerja 

berlaku. Mereka tidak bisa bersikap arogan karena akan menyebabkan jatuhnya 

seorang wartawan dan medianya. 

Unsur kredibilitas juga harus menjadi pegangan bagi wartawan. Karena itu 

wartawan dituntuk untuk teliti (accuracy) dalam setiap menjalankan tugasnya.  

Akurat merupakan nilai dasar yang harus di terapkan tanpa adanya syarat baik 

untuk wartawan maupun editor berita. Akurat berarti, mendapatkan informasi 

yang pasti, dan tidak dapat dibantah lagi. 

Kecepatan dan kesigapan dalam meburu berita serta diburu oleh deadline 

bukanlah musuh untuk mereka. Semua itu sudah menjadi teman yang senantiasa 
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berjalan bersama. Kecepatan dan keakuratan merupakan hal yang harus dipenuhi 

oleh mereka sebagai sebuah standar tinggi dunia jurnalistik. 

Standar tinnggi lainnya bagi seorang wartawan adalah berani jujur terhadap 

kebenaran. Meskipun dalam tekanan deadline mereka harus bisa memaksimalkan 

dalam mengungkapkan kebenaran. Karena yang menjadi pertaruhannya bukan 

nilai wartawan itu sendiri yang akan buruk namun juga perusahan pers juga jika 

terdapat kebohongan yang terselip dalam pemberitaannya. 

D. Prinsip-Prinsip Etika Jurnalisme 

Ward (2009) mendefinisaikan etika sebagai analisis, evaluasi dan promosi 

perilaku yang benar dan/ atau karakter yang bagus menurut standar terbaik yang 

ada (the analysis, evaluation, and promotion of correct conduct and/or good 

character, according to the best available standarts). (Nasution, 2015: 27) 

Menurut bahasa etika adalah aturan atau standar yang mengatur prilaku 

seseorang atau suatu profesi. 

Etika perlu ada dan di jalani khususnya untuk jurnalis yang sifatnya terjun 

langsung ke lingkungan sosial agar dapat bersosialisasi dengan nyaman, dan 

sesuai dengan standart bersikap dan berprilaku. Karena landasan manusia adalah 

makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari manusia lain di sekitarnya. Dalam 

berinteraksi dengan pihak lain dibutuhkan pedoman prilaku agar masing-masing 

tahu harus bagaimana menempatkan diri, agar interaksi dimaksud tidak 

mengakibatkan goncangan ataupun ketidaknyamanan dalam arti yang sebenarnya. 

(Nasution, 2015: 27). 



25 

 

Khususnya di Indonesia perihal etika merupahan hal yang paling mendasar 

dan sangat penting. Etika sudah menjadi sebuah kebenaran yang jadi pokok dasar 

berfikir dan bertindak atau bisa di sebut dengan prinsip. Begitu pula dengan 

seorang wartawan yang merupakan bagian dari sebuah kelompok sosial dalam 

melakukan tugasnya mereka juga menjalankannya berdasarkan etika profesi 

mereka (etika jurnalisme) yang dapat dirumuskan menjadi: 

1. Akurasi 

Seorang wartawan dituntuk untuk menyampaikan kebenaran yang 

akan disampaikan kepada masyarakat, namun untuk mencapainya sumber 

informasi harus tepat saran (akurat). Kurasi merupakan kondisi atau 

kualitas sebagaimana benar, tepat, pasti, persis, dan pekastian. Artinya 

informasi yang akurat adalah informasi yang bebas dari kesalahan, suatu 

kualitas yang bertumbuh dari kehati-hatian, dan tunduk sepenuhnya 

terhadap kebenaran. 

2. Independensi 

Suatu usaha untuk memperoleh dan menyampaikan kebenaran 

harunya dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Untuk itu 

wartawan menegakkan keindependenan dalam melakukan aktivitas 

jurnalisme. 

3. Objektivitas 

Konsep objektivitas tidak dapat lepas dari kebenaran dan realita. 

Prinsip objektivitas merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk 
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mencegah kemungkinan atau kecenderungan wartawan terpengaruh oleh 

subjektivitas pribadi maupun pihak lain dalam memandang dan 

menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. 

4. Balance 

Merupakan mensejajarkan baik tempat maupun kesempatan secara 

proporsional bagi dua atau lebih pihak ataupun pandangan yang berkenaan 

dengan yang diberitakan. Jika ada pendapat pro dan kontra maka kedua 

pandangan tersebut harus dimuat secara imbang. 

5. Fairness 

Diwujudkan dalam peliputan yang transparan, terbuka, jujur, dan adil 

yang di dasari oleh dealing yang langsung. Dimaksudkan agar berita dan 

tulisan yang dibuat oleh jurnalis memberi tempat dan peluang bagi semua 

pihak secara adil. 

6. Imparsialitas 

Imperialitas diartikan sebagai peliputan yang fair dan pikiran terbuka 

untuk menggali semua pandangan yang signifikan. Imperialitas 

ditempatkan pada inti dari komitmen terhadap khalayaknya. 

7. Menghormati privasi 

Setiap pribadi memiliki hak untuk tidak jadi pusat perhatian publik 

atau untuk diterkenalkan. Hak untuk menjalani kehidupan tanpa orang 

asing mengetahui detailnya. Peliputan media memang menghilangkan 
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privasi, namun sering kali individu yang bersangkutan tidak berkenan. 

Seorang wartawan harus menimbang dengan seksama mengenai kebenaran 

yang harus diketahui khalayak dengan privasi individu. 

8. Akuntabilitas Kepada Publik 

Prinsip ini mengharuskan wartawan agar dapat 

mempertanggungjawabkan atau akuntable dalam proses proses produk 

yang dihasilkan dalam melakukan aktivitas kejurnalistikannya. Prinsip ini 

berlandaskan pada hak-hak khalayak sebagai salah satu stakeholder dalam 

proses komunikasi. 

Tujuan adanya etika jurnalis ini adalah untuk membuat seorang jurnalis 

dapan lancar dalam menjalankan pekerjaannya serta membuat nyaman untuk 

pihak yang terliputi dalam kegiatan kejurnalistikan ini khususnya narasumber. 

Tidak semua narasumber adalah orang yang sekedar tahu soal pristiwa tertentu 

adakalanya narasumber adalah korban dari peristiwa tersebut, jika etika tidak 

diberlakukan dikawatirkan akan membuat trauma mendalam bagi narasumber 

yang sekaligus menjadi korban dalam kerjadian itu. 

Pertanggungjawaban jurnalis adalah kepada masyarakat, sehingga jurnalis 

diharapkan tidak terintervensi oleh pihak lain yang dapat membuat 

pemberitaannya menggiring khalayak ke suatu tujuan tertentu. Serta pemberitaan 

yang dimuat oleh jurnalis harus netral, akurat, benar, objektif, pasti, persis dan 

berimbang. Sehingga khalayak masyarakat dapat menilainya sendiri dan 

menentukan pilihannya sesuai dengan data yang diperoleh dari pemberitaan 

tersebut. 
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E. Kode Etik Jurnalisme 

Kode etik jurnalisme merupakan tolak ukur terhadap idealise jurnalis. 

Semakin mereka memegang teguh kode etik jurnalistik semakin idealis mereka. 

Sebelum UU No. 49 tentang pers disahkan, terdapat banyak sekali macam kode 

etik jurnalistik yang di miliki oleh masing-masing organisasi wartawan, dan hanya 

berlaku untuk anggota masing-masing saja. Kode etik jurnalisme disepakati di 

Jakarta pada 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawa dan organisasi perusahaan 

pers. (Nasution, 2015: 147-148). Pokok-pokok penting dalam isi kode etik 

jurnalisme adalah sebagai berikut: 

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, 

dan tidak beritikad buruk. 

2. Menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik. 

3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan 

asa praduga tak bersalah. 

4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila 

dan tidak menyebutkan indentitas anak yang menjadi pelaku 

kejahatan. 

6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 
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7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia 

diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan 

embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai 

kesepakatan. 

8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau 

diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna 

kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan 

martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 

9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali 

untuk kepentingan public 

10. Mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak 

akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, 

dana tau pemirsa. 

11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 

F. Pelanggaran Pers dan Kode Etik Jurnalisme 

F.1 Delik Pers 

Delik pers adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pers. 

Pelanggaran yang meliputi pelanggaran tindak pidana atas ketertiban umum, 

hasutan, penghinaan, penyebaran kabar bohong dan pelanggaran susila. 

(Barus 2010: 226-232). 
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1. Delik Ketertiban Umum 

Delik yang berkaitan dengan penyebaran benih kebencian dan 

permusuhan di dalam masyarakat terhadap pemerintah. 

2. Delik Penghinaan 

Delik penghinaan atau disebut juga pencemaran nama baik atau 

fitnah. Hal ini berlaku untuk personal ataupun lembaga. 

3. Delik Penyiaran Kabar Bohong 

Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan kebenaran 

secana tranparan, berimbang, netral dan tidak diintervensi oleh pihak 

lain. Penyebaran kabar bohong yang sangat sensitif dapat membuat 

situasi suatu negara menjadi tidak kondusif dan berpotensi chaos 

dalam negara. Hal ini tentuanya akan merugikan banyak pihak, bukan 

hanya wartawan atau perusahaan pers saja, melainkan banyak pihak 

yang akan dirugikan. 

4. Delik Hasutan 

Hasutan merupakan suatu tindakan yang mendorong serta 

mengajak dan membangkitkan orang lain untuk melakukan suatu 

tindakan yang melanggar hokum. 

5. Delik Susila 
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Hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kaitannya dengan 

pornografi. 

Singkatnya delik pers adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara. Sehingga pelaku 

pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal berupa uang 

maupun sanksi berupa kurungan penjara. 

F.2 Pelanggaran Kode Etik Jurnalisme 

Pelanggaran kode etik jurnalisme adalah pelanggaran terhadap Kode 

etik jurnalisme disepakati di Jakarta pada 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi 

wartawa dan organisasi perusahaan pers. Sanksi dari pelanggaran yang 

paling ringan adalah berupa teguran, serta sanksi lain berupa pemecatan, 

denda, maupun hukuman pidana. Dari beberapa kasus yang terjadi selama 

ini pelanggaran kode etik yang umumnya terjadi pada wartawan atau media 

diantaranya adalah: 

1. Menyepelekan etik dengan dalih kebebasan pers dan kebebasan 

berekspresi. 

2. Tidak belajar / menguasai etika jurnalisme. 

3. Tahu tetapi tidak mentaati. 

4. Tidak menyadari pentingnya etika jurnalisme. 

5. Terbiasa dengan praktik-praktik tidak etis (unethical practices). 
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6. Longgarnya sanksi dan lemahnya penegakan etika jurnalisme. 

Dalam buku Zulkarimein Nasution yang berjudul Etika Jurnalisme: 

Prinsip-prinsip Dasar (2015: 154-155), pelanggaran etik yang dilakukan 

oleh jurnalis dan media di Indonesia menurut Alamudi (2008) dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Pencemaran nama baik. 

2. Pemberitaan sepihak (tidak ada verifikasi/konfirmasi) 

3. Penyebaran informasi yang sifatnya private conversation. 

4. Pencampuran fakta dan opini. 

5. Judul yang menghakimi. 

6. Narasi media elektronik yang menghakimi. 

7. Foto tidak berkaitan dengan berita. 

8. Penerbitan/penyiaran foto/footage korban atau pelaku kejahatan yang 

masih dibawah umur. 

9. Pemerasan. 

10. Pembunuhan karakter (character assassination). 

Sedangkan menurut Sukardi (2010), mengelompokkan bentuk-bentuk 

pelanggaran etika jurnalisme yang dilakukan oleh wartawan Indonesia, 

sebagai berikut: 



33 

 

1. Sumber imajiner. 

2. Identitas dan foto korban susila anak-anak dimuat. 

3. Tidak paham makna “Off the Record”. 

4. Tidak memerhatikan kredibilitas narasumber. 

5. Melanggar hak property pribadi. 

6. Menyiarkan gambar ilustrasi sembarangan. 

7. Wawancara fiktif. 

8. Tidak memakai akal sehat (Common Sense). 

9. Sumber berita tidak jelas. 

10. Tidak melayani hak jawab secara benar. 

Pelanggaran tersebut dapat terjadi dikarenakan, kurangnya kesadaran 

diri dari seorang jurnalis untuk melakukan praktik-praktik jurnalistik sesuai 

dengan yang tercantum dalam kode etik jurnalistik. Serta penyalahgunaan 

status pekerjaan jurnalis untuk memperoleh kepentingan pribadi atau 

kelompok. 

G.  Pragmatisme Politik 

 Pragmatisme merupakan orientasi pada asas manfaat. (Minderop, 2006). 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia tolak ukurnya adalah 

manfaat. Kaum pragmatis dalam melakukan sebuah tindakan senantiasa 
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berlandaskan oleh nilai kegunaan, efek praktis, dan pertimbangan akan resiko 

yang dihadapi. Pragmatisme mengajarkan bahwa manusia dibekali dengan 

pengalaman yang merupakan landasan untuk mencapai sebuah “kebenaran” 

yakni manfaat. Cara untuk mencapai kebenaran tersebut berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh dari kesempatan dalam berbagai pengamatan, 

percobaan, verifikasi dan validasi yang dikombinasikan dengan intelektual 

manusia untuk menentukan kebenaran yaitu manfaat. 

Sedangkan politik sendiri menurut definisi Aristoteles menyatakan bahwa 

pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang 

dikehendaki. Segala sesuatu usaha atau cara yang ditempuh bertujuan untuk 

mendapatkan yang dikehendaki.  

Maka, pragmatisme politik adalah segala usaha atau cara untuk 

memperoleh yang dikehendaki yang berhubungan dengan manfaat akan sesuatu. 

Segala tindakan dalam memperoleh yang dikehendaki senantiasa berlandaskan 

akan nilai kegunaan, efek praktis serta pertimbangan resiko yang dihadapi. 

Resiko yang akan dihadapi oleh politisi jika menggunakan media adalah 

pembiayaan yang mahal, oleh karena itu beberapa politisi melakukan koalisi 

dengan partai yang memiliki media tersendiri, untuk menanggulangi pembiayaan 

dalam menggunakan media, dengan memberikan suatu kesepakatan tertentu agar 

mendapatkan manfaat dengan mempertimbangkan resiko yang dihadapi. 

Hubungan tersebut disebut dengan klientisme yang merupakan hubungan 

timbal balik yang berupa pemberian barang atau jasa dari satu pihak (klien) 

sebagai perwujutan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak 
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lain yang bersifat berulang-ulang akibat ketidak seimbangan relasi kekuasaan 

dari salah satu pihak. Ketidak seimbangan relasi kekuasaan berarti salah satu 

pihak memiliki tingkat kekuasaan lebih dari pihak lainnya, kekuasaan dapat 

diartikan sebagai jumlah massa pemilih, modal, dan kewenangan pemerintahan. 

H. Idealisme Jurnalistik 

Herman Horne (1942: 139) mengatakan idealisme merupakan pandangan 

yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran, juga 

mengatakan bahwa subtansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran serta 

berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. 

Dari jurnal yang ditulis oleh Rusdi (2013: 238) yang mengatakan bahwa 

idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa 

hakekat segala sesuatu ada pada tataran ide.  

Implementasi idealisme dalam dunia kejurnalistikan dituangkan kedalam Kode 

Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan gagasan mengenai tatacara yang harus 

ditempuh oleh jurnalis. Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 

kejurnalistikan dituangkan disana, muali dari proses pencarian berita sampai 

dengan pendistribusian berita kepada khalayak serta tanggungjawab-tanggung 

jawab yang harus diemban oleh jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya. 

I. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aisya, mahasiswi Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Politisasi Media Televisi 

di Indonesia, didapat kesimpulan bahwa tvOne telah meluncur jauh dari kaidah-

kaidah pers dan menodai cita-cita pers Indonesia karena pemberitaannya yang 
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tidak seimbang.  Terjadinya intervensi dan politisasi dalam kerja-kerja jurnalistik 

tvOne karena kepentingannya yang berkoalisi dengan salah satu capres dalam 

Pilpres 2014.  Mengingat pemerintah tidak lagi berwenang untuk mengatur pers 

membuat Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers lah yang bertanggung 

jawab atas pelanggaran tersebut, namum nyatanya masih tidak berhasil dalam 

pengaplikasiannya.  

Iklim politik Indonesia membuka ruang lebar bagi para pengusaha untuk 

berpolitik dan politisi untuk berusaha. Posisi keduanya memungkinkan mereka 

untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan, menjadikan pengusaha media 

menjajaki dunia politik. Dengan kekuasaan yang didapatkan mereka dapat ikut 

serta dalam pembuatan kebijakan negara yang mana dapat melancarkan 

bisnisnya. Oleh karena itu media massa merupakan alat mutakhir untuk 

mendapatkan tujuan-tujuan tersebut  

Pergeseran makna profesionalisme dari dalam diri jurnalis yang ditandai 

dengan pudarnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan tidak lagi memiliki 

prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang bertujuan menyuarakan kebenaran yang 

verifikatif dan apa adanya. Masyarakat, seperti halnya jurnalis terlalu sibuk 

mengkhawatirkan kesejahteraanya, sehingga protes terhadap politisasi media 

bukan lagi menjadi focus mereka. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait tidak 

dapat melakukan keadilan karena sadarnya akan birokrasi besar didalamnya.  

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Erika Felga Farendhika mahasiswi 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul Kepentingan Bisnis dan Politik 

dalam Penentuan Berita Utama di Banten Raya Pos. Dihasilkan bahwa masih 
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banyak kepentingan-kepentingan lain yang mempengaruhi independensi Banten 

Raya Pos. Seperti kepentingan internal perusahaan, karena masih banyaknya 

berita yang diakomodir secara general di dalam satu group (JPNN) yang 

mengakibatkan terpengaruhnya isi berita terhadap kepentingan group ataupun 

pemilik perusahaan. Begitupun dengan politik yang ada diluar perusahaan, 

seperti pemerintah atau pihakpihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. 

Banten Raya Pos masih memiliki celah bagi pihak luar perusahaan tersebut 

untuk merubah keputusan redaksi yang sudah ada mengenai berita yang akan 

terbit. Hal tersebut merusak independensi dari media massa itu sendiri (Banten 

Raya Pos), dan mengubah perannya terhadap masyarakat sebagai kontrol sosial 

dan watch dog. Serta mengurangi loyalitas penuh terhadap masyarakat sebagai 

media massa. 

 Kedua penelitian terdahulu diatas sama-sama memiliki kesamaan dari 

hasil penelitian yaitu masih adanya kepentingan politik dalam media-media 

tersebut. Pada rujukan penelitian pertama menyebutkan bahwa tvOne telah 

meluncur jauh dari kaidah-kaidah pers dengan kentalnya kepentingan-

kepentingan politik dalam konten-kontennya, merupakan tanda bergesernya 

makna profesionalisme jurnalis karena kesibukan mengkawatirkan 

kesejahteraanya. Sedangkan pada rujukan penelitian yang kedua menunjukkan 

bahwa masih sulitnya untuk menegakkan idealisme di dalam Banten Raya Pos 

ketika berbenturan dengan kepentingan politik.  

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus 

terhadap citra junalis dalam mempertahankan idealismenya terhadap pragmatis 

poitik dari sudut pandang mahasiswa praktikum jurnalistik. Metode penelitian 



38 

 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif naturalistik. 

Dengan adanya rujukan penelitian terdahulu akan menjadi bahan rujukan dan 

sebagai data tambahan untuk melakukan penelitian yang akan melibatkan 

mahasiswa sebagai sumber data.  

 




