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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Komunikasi massa 

 Berbicara mengenai media massa, media massa sangat erat kaitanya dengan 

masyarakat seperti pada era modern saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari 

pengaruh media massa. Komunikasi massa merupakan studi ilmiah tentang media 

massa beserta pesan yang dihasilkan oleh pembaca,pendengar atau penonton yang 

akan mencoba meraihnya dan efeknya terhadap mereka. 

 Pada dasarnya komunikasi masa adalah komunikasi melalui media massa (media 

cetak dan elektronik). Sebab awal perkembanganya saja, komunikasi massa berasal 

dari pengembangan kata media of mass communication, media massa yang dimaksut 

disini adalah media massa yang dihasilkan oleh tekhnologi modern, sebab ada media 

yang bukan media massa yaitu media tradisional seperti 

kentongan,angklung,gamelan,dll. Dalam arti komunikasi massa menurut 

(Nurudin,2011) komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang 

berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain massa yang dalam sikap dan 

perilakunya berkaitan dengan peran media massa, oleh karena itu, massa disini 

menunjuk pada khalayak,audience,penonton,pemirsa ataupun pembaca. 

 Media massa dalam komunikasi massa bentuknya antara lain Media elektronik 

(televisi dan radio) , Media Cetak (surat kabar,majalah,tabloid), buku dan film. dalam 

perkembangan komunikasi massa yang sudah sangat modern seiring berjalanya 

waktu ini, ada satu perkembangan tentang media massa, yakni ditemukanya internet. 

Media massa dengan internet diibaratkan sebagai hubungan timbal balik. Dewasa ini 

media massa elektronik seperti membaca berita melalui media online juga mulai 
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merebak luas dan banyak digunakan oleh berbagai kelas sosial, tidak seperti manusia 

yang keberadaanya terikat oleh ruang dan waktu. Mengakses dan membaca media 

massa elektronik tidak terikat dalam ruang dan waktu, yang mempermudah 

mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. 

2.1.1 Efek Media Massa 

       Efek media massa memiliki typology yang mana terdiri dari empat bagian yang 

besar, pertama efek media yang merupakan efek yang direncanakan, sebagai sebuah 

efek yang diharapkan terjadi baik oleh media massa sendiri atau orang yang 

menggunakan media massa untuk kepentingan dalam menyebarkan informasi, kedua 

efek media massa yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan sebagai efek 

yang benar benar diluar kontrol media, diluar kemampuan media ataupun orang lain 

yang mengunakan media sebagai penyebaran informasi ketiga efek media massa 

terjadi dalam waktu yang secara cepat dan instan. Keempate Efek media massa yang 

berlangsung dalam waktu yang lama  (Denis McQuail 2002 : 425-426) 

a. Efek yang terencana  

Efek media yang dapat direncanakan bisa dalam waktu yang pendek 

atau waktu yang cepat, tetapi juga bisa terjadi dalam waktu yang lama. Efek 

media massa yang direncanakan dan terjadi dalam waktu yang tepat yaitu 

tergantung setiap pandangan seseorang dan respons individu,pembingkaian 

berita dan agenda-setting. 

Sebuah pemberitaan media massa melalui propaganda atau pandangan 

masyarakat umpamanya, maka media massa dapat melakukanya dalam 

waktu yang singkat yang kemudian efek yang terjadi dapat diperkirakan 

seberapa jauh menerpa masyarakat.  
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b. Efek yang tidak terencana 

Efek media massa yang terjadi tak terencana dapat berlangsung dalam 

dua tipologi, yaitu terjadi dalam waktu yang cepat dan terjadi dalam waktu 

yang lama. Yang terjadi dalam waktu yang cepat merupakan tindakan 

reaksional terhadap pemberitaan yang tiba-tiba mengagetkan masyarakat. 

Pemberitaan macam ini tanpa disadari media akan menimbulkan reaksi 

individu yang merasa dirugikan, akan reaksi kelompok yang merasa 

dicemarkan, bahkan bisa menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan, seperti 

contohnya pada reaksi masyarakat terhadap pemberitaan yang dibuat oleh 

majalah tempo oleh seorang pengusaha dijakarta sehingga sampai di 

pengadilan. Hal ini adalah contoh efek dari media yang tak terduga atau tak 

dapat dikendalikan oleh media sendiri. 

 Menurut McQuail tentang efek media massa dan tingkat kerusakan sosial terjadi 

akibat dari efek media,secara empirik,efek media massa yang tidak diharapkan 

memiliki andil dalam hal pembentukan sikap,perilaku dan keadaan masyarkat 

seperti berikut ini 

 Penyebaran budaya global yang menyebabkan masyarakat berubah dari 

tradisional ke modern, dari modern ke post modern, dan dari taat beragama ke 

sekuler 

 Media massa kapitalis telah memicu hilangnya berbagai bentuk kesenian dan 

budaya tradisional masyarakat yang mestinya dipelihara 

 Terjadinya perilaku imitasi yang kadang menjurus kepada hal hal yang buruk dari 

apa yang ia lihat dan ia dengar dari media massa 
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 Efek medi massa sering secara brutal menyerang seseorang dan merusak nama 

baik orang tersebut serta menjurus ke pembunuhan karakter sesorang 

 Berita kekerasan dan teror dimedia massa telah memicu terbentuknya “ketakutan 

massa” di masyarakat. Masyarakat selalu merasa tidak aman,tidak menyenangkan 

bahkan tidak nyaman menjadi anggota masyarakat tertentu 

2.2 Berita 

Berita atau pemberitaan yang terdapat pada surat kabar,televisi atau 

termasuk pada media massa elektronik seperti yang dijelaskan diatas merupakan 

suatu laporan cepat mengenai peristiwa terbaru dan penting untuk disampaikan 

kepada masyarakat. Berita dapat disajikan dalam bentuk surat kabar,radio,siaran 

tv, maupun media online, laporan peristiwa (Fakta) atau pendapat (opini) yang 

aktual dan terkini, menarik dan penting fungsi berita yakni 

menyiarkan,mendidik,menghibur dan mempengaruhi. 

Dalam menulis berita harus seorang jurnalis pasti sudah mengetahui unsur 

unsur apa yang harus terdapat dalam berita yaitu 5W+1H yaitu : 

1. What (apa), menjelaskan peristiwa apa yang terjadi 

2. Who (siapa), memaparkan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa 

pada berita tersebut seperti pelku,korban,saksi dan lain sebagainya 

3. When (kapan) , memuat kapan waktu terjadinya peristiwa 

tersebut 

4. Where (di mana) menerangkan dimana peristiwa tersebut terjadi 

atau lokasi kejadian 
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5. Why (kenapa) menjelaskan kenapa peristiwa tersebut terjadi 

seperti alasan,tujuan atau motif pelaku hingga latar belakang 

kejadian 

6. How (Bagaimana) penulis harus menjelaskan mengenai proses 

kejadian secara detail. Akan tetapi, pada beberapa jenis berita 

penulis juga dapat menjelaskan mengenai bagimana cara 

menyelsaikan masalah tersebut namun tidak wajib pada beberapa 

berita lainya  

Syarat berita , berdasarkan unsur unsur berita diatas dapat dismpulkan 

syarat berita adalah sebagai berikut 

 Pengertian berita merupakan fakta,berita haruslah berdasarkan 

kejadian atau peristiwa yang benar benar nyata 

 Terkini , artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian 

yang tidak terlalu jauh 

 Seimbang , artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan 

seimbang tidak memihak kepada salah satu pihak 

 Lengkap, Berita haruslah memenuhi unsur unsur berita yakni 

menarik dan sistematis 
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2.2.2 Jenis-jenis berita 

 Straight news merupakan berita langsung, ditulis secara singkat dan apa adanya , 

dan berita straight news tersebut terdapat di bagian halaman depan surat kabar. Straight 

news dibagi menjadi 2 macam yaitu 

 Hard news : berita yang memiliki nilai lebih, berkualitas terupdate karena hal ini 

sifatnya sangat penting maka harus segera disampaikan dan diketahui oleh 

masyarakat  

 Soft news : berita pendukung berita yang ringan dan nilai beritanya dibawah hard 

news 

Depth news merupakan berita yang mendalam, berita yang sifatnya sangat 

penting, terupdate atau ter aktual sehingga sangat perlu untuk segera disampaikan kepada 

pembaca 

Investigation news merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian 

ataupun penyelidikan yang dilakukam dari berbagai mavam sumber  

Interpretativ news adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat maupun 

penelitian yang dilakukan oleh penulisnya 

Opinion news adalah berita tentang pendapat seorang misalnya pendapat 

mahasiswa,pejabat,para ahli mengenai suatu kejadian atau peristiwa 
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2.3  Media Online 

Media Online disebut juga dengan Media Digital  adalah media yang datanya 

tersedia secara online di internet.Jurnalistik Online adalah proses produksi dan 

penyebarluasan informasi aktual (Berita) via Internet.4Pengertian Media Online 

terbagi menjadi dua bagian yaitu secara umum dan secara khusus  

A. Pengertian Media Online secara umum 

Yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet 

berisi  teks, foto, video, dan suara. didalam pengertian umum ini, media online juga 

bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media 

online secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, 

dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online 

B. Pengertian Media Online secara khusus  

Yaitu kaitan antara pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media 

adalah kepanjangan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan 

komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan 

periodisitas. 5Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang 

berbasis telekomunikasi dan multimedia, didalamnya terdapat portal dan website 

(situs web).  

  

                                                 
4 Asep Syamsul M Romli, 2012, Panduan Mengelola Media Online, Bandung : Nuansa Cendika, Hal 

3. 
5 Ibid. 
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2.5 Pedoman Pemberitaan Media Siber 

Dewan Pers menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Cyber (online). 

Proses pembuatan panduan bagi media online ini berlangsung selama empat bulan 

yang dilakukan Dewan Pers bersama para pegiat media. Pedoman ini sebagai guide 

bagi media online yang bertujuan untuk mereduksi kemungkinan pemidanaan. 

Setelah dirumuskan, pedoman ini juga sudah melewati enam kali diskusi publik, dua 

kali uji publik di Jakarta dan Yogyakarta yang melibatkan akademisi, serta dua kali 

didiskusikan oleh tim perumus. Pedoman Media siber memiliki karakter khusus 

sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaanya dapat dilaksanakan secara 

profesional, memenuhi fungsi,hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik.6 Untuk itu, Dewan Pers bersama 

organisasi pers,pengelola media siber dan masyarakat menyusun pedoman Pemberitaan 

Media Siber berisikan sembilan poin aturan yaitu : 

1. Verifikasi dan keberimbangan berita 

a. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui verifikasi. 

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

sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. 

2. 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 

19999 tentang pers dan kode etik jurnalistik yang ditempatkan secara terang 

dan jelas. 

                                                 
6 Ibid. 
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b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi 

keanggotaan dan melakukan proses log-in akan diatur lebih lanjut. 

c. Media siber memiliki kewenangan mutlak. 

d. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan isi buatan. 

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi 

setiap isi buatan. 

3. 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. Disetiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu 

pemuatan ralat, koreksi , dan atau hak jawab tersebut. 

4. Pencabutan berita 

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan 

penyensoran dari pihak luar. 

b. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan 

kepada publik. 

5. Iklan  

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

6. Hak cipta 

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam perundang-

undangan yang berlaku 
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7. Pencantuman pedoman 

Media siber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media siber ini di 

medianya secara terang dan jelas. 

8. Sengketa 

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan Meda 

siber ini diselesaikan oleh Dewan pers 

Dengan adanya pedoman ini muncul harapan sejumlah keluhan masyarakat terhadap 

media online bisa diminimalisasi. Selama ini sejumlah keluhan yang sering dialamatkan 

ke media online adalah pemberitaan yang tidak berimbang, tidak akurat, hingga komentar 

berita yang berbau SARA. Pedoman ini melengkapi kode etik jurnalistik yang ada. Dalam 

pembentukannya pun tak lepas dari Undang-Undang Pers. Pedoman ini juga untuk 

melengkapi apa yang belum diatur dalam kode etik jurnalistik yang disepakati 29 

organisasi wartawan serta organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 itu. Pedoman 

tersebut dianggap penting sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemerdekaan pers 

di Indonesia. Selain meluncurkan pedoman untuk media online, Dewan Pers pun telah 

melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dengan Mabes Polri. MoU ini 

dilakukan untuk memperjelas bagaimana melihat persoalan sengketa yang berkaitan 

dengan media.7 

 

 

 

                                                 
7 Ibid. 
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2.4 Asas Praduga Tak Bersalah 

Asas praduga tak bersalah yaitu asas yang mengatur bahwa sebelum adanya  putusan 

pengadilan yang bersifat tetap, tetapi yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai pelaku 

tindak pidana. Prinsip Jurnalistik berita yang didapat harus dilakukan croschek, 

sedangkan prinsip hukum itu bahwa : Seorang belum dinyatakan bersalah sebelum 

adanya putusan pengadilan yang menyatakan sesorang itu melakukan suatu perbuatan 

tindak pidana/kriminal . Hal tersebut seringkali masih dilakukan oleh pers tanpa 

melakukan croschekterlebih dahulu , sehingga menyatakan seseorang sebagai pelaku 

kriminal dan bersalah dalam melakukan kejahatan kriminal .sehingga berbanding terbalik  

dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah yang mengharuskan seseorang 

dinyatakan bersalah setelah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. 8 

Problematika tentang azas praduga tak bersalah dalam hubungan dengan pemberitaan 

media massa bukanlah hal baru dan sudah sangat sering diperdebatkan dan 

diperbincangkan dalam lingkungan akademisi . Tetapi walaupun seperti itu  masih saja 

terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut di dalam suatu pemberitaan yang dibuat  

oleh media massa. Sejauh ini asas praduga tak bersalah hanya dianggap dan berlaku bagi 

kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses pidana. Sehingga tidak adanya 

kepedulian khalayak terhadap azas tersebut, kecuali jika terjadi hal-hal yang tidak 

menyenangkan yang menimpa dirinya. 9 

Asas praduga tak bersalah ada didalam Pasal8 UndangUndang No14 Tahun 1970 

tentang peraturan Pokok Kekuasaan Hakim yang menyatakan: Setiap orang yang 

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib 

                                                 
8 Roymen Yulius, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Pers Oleh Media 

Massa Di-Kalbar, dalam : http://jurnal.untan.ac.id, diakses pada 22 Juli 2017 
9 Ibid 

http://jurnal.untan.ac.id/
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dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 10Meskipun tidak secara tidak 

langsung menyatakan bahwa yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 

Undang-Undang No8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang menegaskan,Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban 

pembuktian. 11 

Tentang hubunganya dengan pers , diskusi tentang asas praduga tak bersalah ini yang 

diadakan atas kerjasama antara majalah tempo dan dewan Kehormatan PWI dengan 

pokok bahasan Azas praduga tak bersalah dan Trial By The Press. Di dalam kode etik 

jurnalistik yang bertempatkan di hotel Hyatt Aryaduta Jakarta pada tanggal 25 Maret 

1989. Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa. Asas Praduga 

Tidak Bersalah dalam Praktek Pers Sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut 

mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut adalah penjelmaan dari 

asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu hal tentang azas tersebut telah diatur di dalam 

ketentuan Hukum pidana positif di indonesia. Karena banyak argumentasi tentang azas 

tersebut hanya semata-mata hanya digunakan untuk hal yang berhubungan dengan hukum 

publik  

Di dalam penyajiannya seringkali  madia massa, menyadari ataupun tidak, juga 

memberikan pendapat mereka mengenai informasi yang disajikan. Hal demikian sering 

terjadi penghakiman terhadap permasalahan yang disajikan (trial by the press). Di pihak 

lain. Disetujui bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah setelah diperiksa dipengadilan, 

sehingga dinyatakan telah bersalah oleh hakim yang memeriksanya. Untuk 

                                                 
10 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, 

2014, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 34 
11 Dewan Pers, Jurnal Dewan Pers Edisi 2 November 2010 Asas Praduga Tak Bersalah Dalam 

Praktek Pers, Dalam : Http://Dewanpers.or.id Diakses Pada 22 Juli 2017 
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mengantisipasi agar tidak terjadi main hakim sendiri oleh media massa, maka dalam 

pasal.3 ayat.7 kode etik jurnalistik PWI menyebutkan. “Pemberitaan tentang jalannya 

pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengandilan harus dijiwai oleh 

prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah 

telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam 

keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. Yang disambung oleh ayat (8) 

yang berbunyi: Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang 

tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara 

yang menyangkut kesusilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa.” 12 

Maka pemberitaan seharusnya selalu berimbang antara tuduhan serta pembelaan serta 

terhindar dari terjadinya “Trial by the press” harus ditegaskan bahwa didalam paparan 

ini menggunakan istilah media massa dan tidak selalu disebut pers karena pers dalam 

media cetak merupakan media massa dalam arti sempit, sedangkan secara luas media 

massa meliputi juga pers elektronika seperti televisi dan radio Meskipun terdapat 

perbedaan yang yang sangat kentara dalam kegiatan seharihari antara media cetak dan 

media komunikasi berbasis elektronik, akan tetapi dalam pekerjaan mereka mempunyai 

persamaan, sehingga mereka berpendapat, sebelum ada ketentuan lebih lanjut, 

sebenarnya mereka yang bergerak di dalam komunikasi elektronika juga memakai kode 

etik jurnalistik sebagai landasan moral.13 

Disetujui bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah setelah diperiksa dipengadilan, 

sehingga dinyatakan telah bersalah oleh hakim yang memeriksanya. Untuk 

mengantisipasi agar tidak terjadi main hakim sendiri oleh media massa, maka dalam 

pasal.3 ayat.7 kode etik jurnalistik PWI menyebutkan. Pemberitaan tentang jalannya 

                                                 
12Ibid 
13 ibid 
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pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengandilan harus dijiwai oleh 

prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah 

telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam 

keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. Yang disambung oleh ayat (8) 

yang berbunyi: Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang 

tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara 

yang menyangkut kesusilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa.14 

Maka pemberitaan seharusnya selalu berimbang antara tuduhan serta pembelaan serta 

terhindar dari terjadinya “Trial by the press” harus ditegaskan bahwa didalam paparan 

ini menggunakan istilah media massa dan tidak selalu disebut pers karena “pers dalam 

media cetak merupakan media massa dalam arti sempit, sedangkan secara luas media 

massa meliputi juga pers elektronika seperti televisi dan radio . Meskipun terdapat 

perbedaan yang yang sangat kentara dalam kegiatan seharihari antara media cetak dan 

media komunikasi berbasis elektronik, akan tetapi dalam pekerjaan mereka mempunyai 

persamaan, sehingga mereka berpendapat, sebelum ada ketentuan lebih lanjut, 

sebenarnya mereka yang bergerak di dalam komunikasi elektronika juga memakai kode 

etik jurnalistik sebagai landasan moral.15 

Seringkali media massa dalam penyajianya, disadari atau tidak,juga  memberikan 

pendapat mereka berkenaan dengan informasi yang disajikan. Hal demikian sering terjadi 

penghakiman terhadap permasalahan yang disajikan (trial by the press). Dipihak lain 

disepakati bahwa seorang hanya dapat dinyatakan kesalahannya setelah diperiksa di 

pengadilan, dan dinyatakan bersalah oleh hakim yang memeriksanya. Untuk menjaga 

tidak terjadi penghakiman oleh media massa, dulu dalam Pasal 3 ayat (7) kode etik 

                                                 
14Ibid 
15 ibid 
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jurnalistik PWI menyebutkan: Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana 

di dalam sidang-sidang pengandilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah, yaitu 

bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak 

pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan tetap. Yang disambung oleh ayat (8) yang berbunyi: Penyiaran 

nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan 

penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut 

kesusilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu 

berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya ‘trial by the press‘ 

Perlu ditegaskan bahwa di dalam uraian ini digunakan istilah media massa dan tidak 

secara khusus disebut pers, karena pers dalam media cetak merupakan media massa dalam 

arti sempit, sedangkan secara luas media massa meliputi juga pers elektronika, yakni 

radio dan televisi. Meskipun ada perbedaan yang mendasar dalam kegiatan seharihari 

antara media cetak dan media komunikasi elektronika, akan tetapi dalam profesi mereka 

mempunyai kesamaan, sehingga mereka berpendapat, sebelum ada ketentuan lebih lanjut, 

seyogyanya mereka yang bergerak di dalam komunikasi elektronika juga memakai kode 

etik jurnalistik sebagai landasan moral.16 

2.5 Media, Masyrakat, dan Budaya : Hubungan dan Konflik 

Komunikasi masa dapat dianggap sebagai fenomena ‘masyrakat’ dan Budaya 

lembaga media masa merupakan bagian dari struktur masyrakat, dan infrastruktur 

teknologinya adalah bagian dari dasar ekonomi dan kekuatan, sementara ide, citra dan 

informasi yang disebarkan oleh media jelas merupakan aspek penting dari budaya kita 

(dalam kaitannya dengan penggambaran diatas). 

                                                 
16 Ibid 
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Dalam mendiskusikan masalah menawarkan tipologi sederhana dimana terdapat 

dua proporsi berlawanan yang ditabulasi silang “struktur sosial mempengaruhi 

budaya” dan kebalikannya “budaya mempengaruhi struktur sosial” hal ini 

menghasilkan empat pilihan utama yang tersedia untuk menggambarkan hubungan 

antar media masa dan masyrakat, seperti berikut :17 

   Gambar 2.1 Empat Jenis Hubungan Antara Media dan Masyarakat  

 

 

 

 

 

Manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dan hampir 

semua tindakan dari manusia itu merupakan kebudayaan. Manusia menciptakan 

kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-menurun. Kebudayaan 

berasal dari kata budaya yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal 

manusia. Kebudayaan umat manusia mempunyai unsur-unsur yang bersifat universal. 

Unsur-unsur kebudayaan tersebut dianggap universal karena dapat ditemukan pada 

semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Terdapat tujuh unsur kebudayaan 

menurut Koentjaraningrat antara lain :18 

1. Bahasa 

2. Sistem pengetahuan 

3. Organisasi sosial 

                                                 
17 Denis McQuail, Teori Komunikasi Masa McQuail , 2011, Jakarta : Salemba Humanika, Hal. 86  
18 Koentjaraningrat, Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan, 2000, Jakarta : Gramedia, Hal 81 
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4. Sistem peralatan hidup dan teknologi 

5. Sistem mata pencarian hidup 

6. Sistem religi 

7. Kesenian 

Dari 7 unsur kebudayaan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya telah 

menjadi bagian dari kehidupan manusia, karena di dalam budaya terdapat sistem nilai 

yang memengaruhi hidupnya. Seiring perubahan dari waktu ke waktu, kebudayaan 

selalu berkembang diiringi rasa ingin tahu manusia yang semakin besar. Berawal dari 

rasa ingin tahu itulah, manusia mengeksplorasi apa yang ada disekitarnya. 

Komunikasi dalam hal ini media massa memegang peranan besar dalam perubahan 

tersebut. Karena media massa, sebuah budaya dapat tumbuh dan berkembang. Juga 

karena media massa sebuah budaya dapat mati terlindas eksistensi budaya lain. 

Sebuah budaya yang dipopulerkan oleh media massa, kemungkinan besar akan 

dicintai oleh khalayaknya, sebaliknya budaya yang tidak dipopulerkan media massa 

akan ditinggalkan hingga punah. Inilah mengapa peran media massa begitu penting 

dalam perkembangan kebudayaan. 

Keberadaan media massa membuat banyak perubahan manusia dari segi 

emosional, psikologi, dan pola pikir terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan 

media massa merupakan unsur terpenting dalam kehidupan sosial dan budaya 

manusia. Pada dasarnya, media massa memiliki fungsi sebagai pengawasan, 

penghubungan, transmisi budaya, dan hiburan. Keempat fungsi media massa ini 

menjadikan bahwa media massa benar-benar sebagai pusat informasi dan edukasi 

bagi manusia. Kebudayaan manusia tidak pernah lepas dari media massa dan budaya 

itu sendiri pun dipresentasikan di dalam media massa selayak mungkin. 
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Media memiliki aturan-aturan dan tindakannya sendiri, namun media massa 

harus memiliki definisi atau batasan (ruang lingkup) yang jelas terhadap masyarakat 

yang lebih luas. Media massa bergantung pada masyarakat, walaupun lembaga ini 

memiliki kedudukan independen. 

Media dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena 

sejatinya mereka memiliki suatu hubungan yang saling memengaruhi. Budaya 

memiliki dua pengertian dalam pembahasaan ini. Budaya bisa diartikan sebagai 

konten yang diproduksi oleh media. Selain itu budaya dalam kajian “media dan 

budaya” juga bisa diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Sayangnya, seperti saat ini media massa seperti cenderung melalaikan 

tanggung jawab kepada budaya bangsa dan lebih mengedepankan kepentingan 

industri dan perilaku konsumsi. Sehingga aktifitas media massa seperti hanya sarana 

agar menghasilkan uang sebanyak banyaknya  

Padahal media massa sangat berpotensi besar dalam mendorong budaya nasional 

agar bangkit. Tetapi, selain menjadikan hambatan kebudayaan untuk berkembang, 

media massa juga sebagai alat yang berpotensi untuk melestarikan kebudayaan. 

Misalnya dalam menayangkan acara televisi mengenai masak-masakan hidangan 

nusantara yang menyajikan sajian khas yang sudah dimodifikasi bahan ataupun 

rasanya. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Terdapat dua penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk membantu 

menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Nurul Faizatun Nikmah, Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015 

dengan judul “Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Analisis Isi 

Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak di Tabloid “Nyata” Edisi Bulan Januari – 

Bulan Desember 2014” Tujuan dari penelitian ini adalahn untuk mengetahui 

bagaimanakah kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita 

kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 

2014, ditinjau dari penerapan kode etik jurnalistik pasal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, dan 11. 

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa 485 paragraf atau 89% dari jumlah total 

545 paragraf dalam berita kekerasan seksual pada anak telah melanggar kode etik 

jurnalistik. Pelanggaran kode etik jurnalistik yang seringkali dilakukan oleh tabloid 

“Nyata” yaitu pada kategori berita tidak berimbang dengan angka mencapai 110 kali 

dan persentase mencapai 22,680%. Berita tidak berimbang ini dapat dilihat dari isi 

berita kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” yang hanya menampilkan 

pandangan atau hasil wawancara dari satu pihak saja, tanpa adanya unsur cover both 

side, yaitu pernyataan atau hasil wawancara dari kedua belah pihak yang terkait.19 

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Ruth Sondang Parsaulian 

Rajagukguk, Mahasiswa  Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan Kode 

                                                 
19 Nurul Faizatun Nikmah, 2015, Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Analisis Isi 

Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak di Tabloid “Nyata” Edisi Bulan Januari – Bulan Desember 

2014, Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
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Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi 

Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak oleh Emon pada detik.com dan merdeka.com periode Mei 

2014). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengulas pelanggaran kode etik 

jurnalistik yang dilakukan oleh media online detik.com dan merdeka.com dalam 

memberitakan kasus kekerasan seksual anak. Yang mana dalam pemberitaan tersebut 

detik.com dan merdeka.com menyebutkan nama korban kekerasan seksual yang 

masih anak-anak. Dalam penelitian ini  tengah ditemukan bahwa detik.com dan 

merdeka.com tidak sepenuhnya menerapkan Kode Etik Jurnlistik Indonesia, masih 

terdapat pelanggaran terutama dalam keberimbangan berita. Kedua portal berita 

online tersebut tidak sepenuhnya menjalankan etika jurnalistik karena masih terdapat 

pelanggaran kode etik jurnalistik dalam beritanya.20 

Perbedaan penelitian terletak dalam fokus poin dalam kode etik yang diteliti pada 

penulisan berita pada suatu media. Apabila dalam penelitian terdahulu pertama fokus 

kode etik yang dilanggar media adalah tidak berimbangnya berita yang dimuat dengan 

hanya menampilkan pandangan atau hasil wawancara dari satu pihak saja, tanpa 

adanya unsur cover both side. Serta dalam penelitian terdahulu kedua fokus kode etik 

yang dilanggar adalah diperjelasnya identitas seorang anak sebagai korban kekerasan 

seksual. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan fokus penelitian 

adalah pada pelanggaran kode etik pada media siber dan Undang-Undang pers dimana 

jurnalis mencampurkan “fakta dan opini yang menghakimi yang mengesampingkan 

                                                 
20 Ruth Sondang, 2015, Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan 

Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Emon pada detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014),  

Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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asas praduga tak bersalah”. Kontribusi penelitian terdahulu didalam penelitian ini 

adalah sebagai rujukan penelitan serta menjadi data pendukung mengenai 

pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalis dalam membuat suatu pemberitaan. 

Persamaan yang terdapat pada kedua penelitian terdahulu diatas dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang seberapa jauh kode 

etik jurnalistik telah diterapkan dalam penulisan suatu berita hingga dimuat dalam 

media yang dapat diakses oleh masyarakat luas.  

berita. 
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2.7 Definisi Konseptual 

a. Media Siber

Media Siber Dewan pers mengesahkan kode etik jurnalistik online pada 3 februari

2012, nama resmi kode etik jurnalistik bagi praktisi jurnalsitik/media online itu adalah 

Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).  Proses pembuatan panduan bagi media 

online ini berlangsung selama empat bulan yang dilakukan dewan pers bersama para 

pegiat media pedoman ini sebagai guide bagi media online yang bertujuan untuk 

mereduksi kemungkinan pemidanaan. Selama ini sejumlah keluhan yang sering 

dialamatkan ke media onlie adalah pemberitaan yang tidak berimbang, tidak akurat, 

hingga komentar berita yang berbau SARA. Berkaitan atau tidak melandainya jumlah 

pengaduan terkait media siber ini keluhan umum yang muncul sebelum dirumuskanya 

pedoman pemberitaan media siber ini adalah mengenai keberimbangan , PPMS telah 

mengatur bagaimana media siber telah memenuhi tuntutan kecepatan dalam pemberitaan 

dengan tetap mematuhi asas keberimbangan. pedoman ini melengkapi kode etik 

jurnalistik yang ada. 

b. Berita Kriminal

berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yang tidak hanya

diperoleh dari kepolisian, melainkan berita yang wartawan dapatkan dari manapun dan 

kapanpun karena kriminal berkaitan dengan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang 

dapat dihukum menurut undang undang pidana berita yang termasuk ke dalam berita 

krimin aladalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencopetan, pencurian, 

perampokan, narkoba, tawuran, dan penganiayaan  
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Dimana dan kapan saja berita kriminal mampu menarik khalayak untuk mencari tahu 

apa yang terjadi disekitar mereka. Suatu informasi yang menyajikan suatu berita kriminal 

yang membahas suatu kejahatan dan kekerasan di dalam lingkup hukum yang ada di 

indonesia. Berita kriminal juga dapat diartikan sebagai program berita yang menayangkan 

berita-berita berbau kriminalitas,kekerasan, atau perbuatan yang melanggar hukum lainya 

dan mampu menarik perhatian khalayak untuk mencari tahu apa yang terjadi 

 

 


