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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pers pada dasarnya adalah  lembaga sosial (social institution) atau lembaga 

kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di negara dimana ia 

beropreasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dalam hal ini pers adalah lembaga 

sosial dan wahana komunikasi dalam  melakukan kegiatan jurnalistik dengan  mencari, 

memperoleh, mengolah, dan menyampaikan berita baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, 

suara dan gambar, serta bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, 

dan segala jenis saluran yang dikenal di dalam masyarakat. 

Dalam standar jurnalistik, wartawan  harus memutuskan secara jujur dan etis, fakta 

yang dikumpulkan merupakan gambaran realitas yang adil dan akurat atau malah  sebaliknya. 

Menyesatkan, menyimpang, dan bahkan secara tidak adil memfitnah pihak yang 

dilaporkannya (International Center of Journalists, 2003:59). Ini adalah tugas wartawan 

meskipun terlihat berat, memulai dari hal terkecil untuk berupaya memberikan konsumsi 

publik secara jujur akan menunjukkan cara kerja jurnalis secara professional. 

Seorang wartawan  baik cetak  maupun elektronik harus mengetahui dan menerapkan 

kode etik jurnalistik, karena hal tersebut  menyangkut kepada tindak tanduk seorang 

wartawan apabila sedang melakukan pencarian berita. Etika pers merupakan fungsi utama 

dalam  meningkatkan profesionalisme kerja wartawan. Sempit luasnya ruang lingkup yang 

tersedia sebagai tempat pers berkiprah akan menentukan seluas apa kemerdekaan yang 

dimiliki oleh pers. Terkekangnya kemerdekaan pers ditandai sempitnya ruang lingkup yang 

ada. Sebaliknya ruang lingkup yang luas merupakan pertanda adanya kemerdekaan pers 

Jurnalistik termasuk ilmu terapan (applied science) yang dinamis dan terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika 

masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu, jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu 
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komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau 

informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, atau memberikan 

kejelasan. Dengan demikian, masa depan jurnalistik tidak hanya di lembaga media atau 

penerbitan pers. Wartawan masa depan adalah wartawan multimedia, serba bisa, mampu 

beradaptasi dengan format media modern saat ini. 

Kelayakan menjadi seorang wartawan seharusnya mempunyai pendidikan yang 

memadai dan sesuai bidangnya, tetapi saat ini banyak wartawan yang tanpa identitas jelas 

dirinya dari LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) mana dan banyak yang tidak memiliki 

kartu pers. Berdasarkan hasil pengamatan penulis hal ini bisa terjadi karena mungkin tidak 

adanya pihak yang memperhatikan hal ini sehingga banyak wartawan gadungan yang 

memanfaatkan kesempatan ini. Anehnya wartawan tanpa identitas tersebut layak dijuluki 

sebagai seorang wartwan karena hasil karya cipta tulisannya.  

Perkembangan pers saat ini dari zaman ke zaman sudah melampaui batas, pers saat ini 

sudah memiliki standar tanggung jawab sebagai suatu lembaga yang berkiprah di dunia 

media elektronik maupun media cetak. Dilihat dari perkembangan teknologi semakin maju 

pesat pers juga tidak mau terkalahkan bersama dengan ini tuntutanpun berdatangan, yaitu 

tuntutan profesionalisme kerja pers yang sangat penting, kinerja kerja dari pers itu sendiri 

yang sesuai dengan etika pers dan kode etik yang berlaku saat ini. 

Begitu juga tugas wartawan “Suara Timor Lorosae” adalah reporting. Reporting 

adalah bentuk pelaporan yang memerlukan kemampuan untuk melaporkan dan menulis 

tentang berbagai topik yang aktual dan proporsional, khusus-nya mengenai berita kasus mauk 

moruk yang menjadi konsumsi publik Timor Leste. Konflik antara mantan komandan dan 

mantan panglima Falintil ini mencuat ke publik setelah Gama berbicara keras dalam sebuah 

seminar yang diselenggarakan Universitas Nasonal Timor-Leste (UNTL) Dili di bulan 

Oktober 2013, menyerukan ‘revolusi’ anti-kemiskinan dan menurunkan pemerintahan 
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Xanana. Paulino Gama yang dikenal dengan nom de guerre ‘Mauk Moruk Ran Nakale 

Lemorai Teki Timor’ ini mengklaim pemerintahan yang sekarang gagal dan menuntut Timor 

Leste kembali ke Konstitusi 1975, saat Negara ini baru dimerdekakan dengan deklarasi 

Kemerdekaan Fretilin. (http://satutimor.com/asal-usul-konflik-xanana-dan-mauk-moruk.php) 

Beredar foto-foto terbaru yang menunjukkan anggota dari organisasi bentukan Mauk 

Moruk, KRM (Konselho Revolusaun Maubere), berbaris dalam seragam dan atribut militer di 

daerah Baucau, memancing tanggapan serius pemerintah yang langsung melarang penduduk 

sipil menggunakan seragam militer. Provokasi ini tentu saja menarik perhatian publik. 

Penduduk Timor-Leste telah berkonflik dan sangat waspada terhadap gangguan seperti ini. 

Sangat mungkin strategi Mauk Moruk adalah untuk menargetkan para pemuda yang semakin 

kehilangan hak-haknya dan gampang dieksploitasi. Moruk mungkin ingin mengisi 

kekosongan yang diakibatkan oleh larangan terhadap kelompok bela diri dengan warisan 

klandestin dan keterlibatan dalam kekerasan tahun 2006. 

Dari gambaran keadaan tersebut, penting sekali bagi perusahaan pers meningkatkan  

kualitas wartawan-wartawannya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus saat proses 

rekrutmen menjadi anggota kelompoknya. Dengan demikian profesionalisme wartawan akan 

terus teruji semakin baik, dan yang lebih penting profesinalisme wartawan itu betul-betul 

mengacu pada etika jurnalistik sebagai landasan kegiatan dalam proses peliputan  berita di 

lapangan. 

Profesionalisme wartawan adalah tingkat kemampuan wartawan dalam menyadari, 

memahami, dan terampil menyelesaikan pekerjaannya. Wartawan dituntut sadar tanggung-

jawab sosial, memahami visi dan visi media, serta menguasai hal-hal teknis yang terkait 

dengan pekerjaan media. Wartawan profesional bekerja untuk kepentingan: perusahaan, 

konsumen (pembaca / penonton), khalayak luas, dan bangsa. Seperti halnya profesi lainnya, 

kinerja wartawan (pers) terkait dengan kepentingan bisnis, yaitu menghasilkan keuntungan 
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bagi perusahaan. Seringkali kepentingan bisnis tersebut berbenturan dengan fungsi ideal pers 

dan kerja wartawan, yang dituntut melayani masyarakat dalam hal pencerahan, pendidikan, 

informasi, dan hiburan. 

Agar terjalin sikap yang menguntungkan antara wartawan dengan masyarakat, dalam 

proses menyebarkan informasi untuk masyarakat banyak yang berhak diketahui. Dalam 

bentuk pelanggaran etika atau tidak adanya efektivitas etika pers dalam meningkatkan 

profesionalisme kerja wartawan yang di ciptakan wartawan itu sendiri penulis sengaja 

mengangkat dalam penelitian ini supaya jadi tolak ukur untuk dunia pers sendiri terutama 

wartawan dalam menyampaikan dan meliput pemberitaan. 

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk lebih jauh 

meneliti tentang Studi pada Wartawan Koran “Suara Timor Lorosae” dalam Meliput Berita 

Kriminal Kasus “Mauk Moruk” yang difokuskan pada kemampuan wartawan dalam meliput 

berita di “Suara Timor Lorosae”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian adalah bagaimana kinerja wartawan Koran “Suara Timor Lorosae” dalam meliput 

berita kriminal kasus “Mauk Moruk”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan kinerja wartawan Koran “Suara Timor Lorosae” dalam 

meliput berita kriminal kasus “Mauk Moruk”. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis  

1.4.1.1.Penelitian ini akan sangat berguna dan penting untuk pengembangan  ilmu 

komunikasi pada umumnya dan khususnya untuk konsentrasi jurnalistik.  

1.4.1.2. Bagi pihak lain atau luar, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

ferensi untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu 

komunikasi jurnalistik. 

1.4.2. Kegunaan Praktis  

1.4.2.1 Penelitian ini akan sangat berguna untuk kepentingan lembaga pers dalam 

meningkatakan sikap profesionalisme kerja wartawannya.  

1.4.2.2 Bagi masyarakat pers, penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan 

masukan-masukan khususnya yang berkaitan dengan kinerja wartawan 

Koran “Suara Timor Lorosae” dalam meliput berita kriminal kasus “Mauk 

Moruk”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


