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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media masa memegang peranan penting dalam kemajuan hidup masyarakat. 

Melalui surat kabar, radio, televisi, dan media online masyarakat bisa mendapatkan 

informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi di lingkup nasional, maupun 

internasional. Media masa sangat erat kaitannya dengan jurnalistik. Jurnalistik 

merupakan proses atau teknik mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan 

informasi berupa berita (news) dan opini (views) kepada publik melalui media massa. 

Sedangkan menurut F. Fraser Bond Jurnalistik adalah segala bentuk yang terkait 

dengan pembuatan berita dan ulasan mengenai berita yang disampaikan kepada 

publik.1 Dari penjelasan tersebut maka dapat terlihat bahwa jurnalistik sangat erat 

kaitannya dalam pendistribusian informasi pada masyarakat.  

Di era ini, keinginan para pembaca berita, untuk membaca berita yang 

dulunya melalui media konvensional dalam bentuk News Paper kini berubah seiring 

dengan perkembangan media cyber. Kemajuan media massa berbasis online 

memberi banyak pengaruh pada masyarakat. Kemajuan media cyber sejalan dengan 

makin maraknya koneksi internet di Indonesia, serta merebaknya telepon genggam 

yang dengan mudahnya dapat digunakan untuk mrngkses internet. 

Sejalan dengan semakin mudahnya suatu informasi dapat diakses oleh 

masyarakat serta cepatnya laju penyebaran informasi tersebut para jurnalis haruslah 

menyajikan pemberitaan yang valid serta sesuai prosedur dalam dunia jurnalistik. 

                                                 
1 Romeltea, Pengertian Jurnalistik, www.romeltea.com, diakses tanggal 01 Juni 2017 
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Dalam hal ini prosedur yang dimaksud untuk media online adalah pedoman 

pemberitaan media siber/online dan Undang-Undang Pers.  

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam pedoman pemberitaan media 

siber/onlineadalah mengenai dalam suatu muatan dalam media siber/online tidak boleh 

terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pers dan Kode etik 

Jurnalistik. Ketentuan tersebut tercantum dalam angka 3A pedoman pemberitaan media 

siber yang berbunyi: “Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai 

isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang N0. 40 tahun 1999 

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

pada kenyataannya saat ini masih banyak ketidaksesuaian muatan online dengan peraturan 

atau ketentuan yang ada. Baik dalam artikel maupun pemberitaan. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melihat mayoritas media online 

tidak lagi memperhatikan kode etik jurnalistik saat menyajikan beritanya. Ini 

merupakan hasil penelitian kecil AJI terhadap tantangan media berbasis internet. 

Dengan hasil penelitian rata-rata 6 dari 10 media online melanggar kode etik. Media 

siber kini jarang mewartakan suatu berita secara berimbang. Dengan sedikit 

informasi saja tanpa menguji kebenarannya sudah dapat ditayangkan dan dikonsumsi 

masyarakat. Padahal, prinsip dasar media adalah harus selalu melakukan check dan 

recheck serta cover both side.2 

Banyak ketentuan penulisan muatan online yang tidak dipahami dengan baik 

dan utuh serta tidak diterapkan oleh para jurnalis, dalam penulisan berita 

khususnya.Sehingga saat ini banyak berita yang kurang proposional dan sesuai. 

Adapun salah satu pelanggaran yang kerap dilakukan oleh jurnalis adalah 

                                                 
2 Haris, Banyak Media Online Labrak Kode Etik Jurnalistik, www.hukumonline.com, diakses tanggal 

02 Juni 2017. 
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mengabaikan ketentuan mengenai wartawan Indonesia dan pers nasional yang tidak 

boleh mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas 

praduga tak bersalah  yang terdapat dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik 

Jurnalistik. Padahal secara jelas pedoman pemberitaan media siber/online telah 

mengatur supaya penulisan berita online tidak melanggar ketentuan UU Pers dan 

Kode etik jurnalistik. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, 

ditangkap, ditahan, dituntut atau diperiksa pada sidang pengadilan, wajib dianggap 

tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang 

menyatakan bahwa tersangka atau tertuduh bersalah.3 

Kondisi senyatanya dalam pemberitaan yang dimuat oleh salah satu media 

online yakni jatimtimes.com edisi 7 Juli –22 November 2017 terdapat beberapa berita 

yang mencederai asas praduga tak bersalah dengan dipublikasikannya identitas 

ataupun foto tanpa disensor dari tersangka. Hal ini mengakibatkan para pembaca 

menerima informasi berlebih yang menyebabkan terbangunnya opini publik yang 

menyudutkan tersangka, dimana hal tersebut seharusnya dapat dicegah oleh para 

jurnalis dengan penyajian informasi (dalam hal ini berita online) yang proporsional 

dan sesuai dengan ketentuan yang ada.  

Banyaknya pemberitaan yang menunjukkan secara konkrit masih banyaknya 

pelanggaran etika dan tidak tertibnya para jurnalis dalam membuat atau menulis 

berita sebagai sumber informasi masyarakat tentunya dapat masyarakat karena 

masyarakat berhak memperoleh informasi secara benar. Tidak hanya itu, masyarakat 

juga berhak untuk mendapatkan berita secara utuh. Namun, lagi-lagi media siber 

mengabaikan prinsip dasar tersebut. Dimana secara tidak langsung perilaku ini akan 

3 Irman Syahriar, Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di 

Indonesia, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo hal. 139 
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menimbulkan kerugian dari pihak lain terutama pihak tersangka itu sendiri, karena 

identitasnya telah diungkap pada pubik secara jelas. Padahal masih belum ada fakta 

yang terungkap bahwa mereka benar-benar pelaku dari suatu tindak kejahatan 

tertentu. Hal yang demikian ini yang seharusnya dicegah untuk timbul oleh para 

jurnalis. 

Dari isu serta polemik yang mengiringi penerapan Pedoman Pemberitaan 

Media Siber sebagai bentuk pembatasan penulisan berita yang baik dan ideal, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti : PENERAPAN PERATURAN DEWAN PERS 

NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA 

SIBER DALAM BERITA KRIMINAL ONLINE (Analisis Isi Berita Kriminal 

Pada Media Online jatimtimes.com Edisi 7 Juli 2017 – 22 November 2017). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang diatas, adapun permasalahan yang 

hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana 

penerapan peraturan dewan pers no 40 tahun 1999 tentang pemberitaan media siber 

diterapkan dalam berita kriminal online Jatimtinmes.com edisi 7 juli – 22 november 

2017 ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerapan pedoman 

pemberitaan media siber dalam berita kriminal online jatimtimes.com 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah peneliti paparkan diatas maka diharapkan 

penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya Pedoman Pemberitaan Media 

Siber dalam penulisan berita online, khususnya  dalam penulisan berita kriminal 

dalam media online, baik untuk penulis sendiri maupun bagi masyarakat. 

b. Penelitian ini juga sebagai suatu persyaratan bagi peneliti untuk memperolah 

gelar sarjana, sekaligus menjadi sarana mengimplementasikan dan 

mengembangkan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan jurnalistik 


