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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Surat kabar merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi 

mengenai fenomena dan kebijakan politik yang diinformasikan melalui berita. Surat 

kabar saat ini sudah memiliki berbagai macam bentuk dan fungsi, meskipun seperti itu 

surat kabar tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat 

dalam mendapatkan informasi.  

Surat kabar di Indonesia pertama dikenalkan dan di didirkian oleh penjajah 

pemerintahan Belanda dan berkembang hinga saat ini. Dilansir dari Wikipedia jumlah 

surat kabar nasional saat ini tercatat hingga 63 surat kabar sedangkan surat kabar 

regional yang mencakup provinsi dan Kota di seluruh Indonesia tercatat di Sumatra 

terdapat 84 surat kabar harian, Jawa dan Bali 74 Surat kabar, Kalimantan 38 surat 

kabar, Sulawesi 47 surat kabar dan Papua 35 surat kabar. Menurut Jakob Oetama, sejak 

1965 perkembangan pesat kegiatan jurnalistik di Indonesia dipengaruhi 3 hal yaitu: a. 

Peristiwa G 30 S/PKI yang sedang tegang, b. Kebebasan Pers yang lebih leluasa 

dibandingkan dengan periode sebelumnya, c. Embrio profesionalisme dalam redaksi 

dan dalam pengelolahan bisnis berupa sirkulasi, iklan, serta pengelolahan keuangan.  

 Perusahaan media cetak dituntut untuk terus menciptakan berita yang menarik 

dan membangkitkan selera pembaca, tidak hanya aktual, faktual dan mendalam. Seperti 

yang telah dikemukakan bahwa berbagai ragam bentuk dalam pembuatan surat kabar 
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itu, tiada lain untuk bisa menarik perhatian masyarakat banyak. Sebab, tujuan utama 

dari pemberitaan adalah dibaca, didengar, atau ditonton khalayaknya. Khusus bagi 

surat kabar, dari  K. Bascwitz (1949:33) di dalam buku Suhandang (2010:138) 

mensyaratkan harus adanya lapangan pembaca, bahkan pahlawan bangsa Indonesia, 

Dari. E. F. E. Douwes Dekker, yang dikenal dengan nama Danu Dirdjo Setya Budhy, 

dalam pertemuan dengan para wartawan di istana presiden, Yogyakarta, mengatakan 

bahwa tujuan pertama-tama surat kabar adalah ingin dibaca. 

Perkembangan penyajian sebuah berita yang ditulis dan diliput oleh para 

reporter atau wartawan media, akhir ini mengalami penurunan kualitas dalam penulisan 

dan nilai berita, diantaranya penggunaan istilah, kata, rangkaian kalimat dan bahasa 

yang terkadang membuat pembaca maupun pendengar sulit untuk memahaminya. 

Tidak jarang pula pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat serta pengunaan istilah 

dan kata yang berlebihan bahkan terkesan vulgar dalam sajian beritanya, sehingga 

dapat menimbulkan persepsi atau pemaknaan yang berbeda terhadap informasi yang di 

sampaikan bagi pembaca.  

Nilai berita dalam surat kabar terus menjadi sorotan dikalangan masyarakat 

yang sudah melek media. Saat ini masyarakat semakin kritis seiring dengan dibukanya 

kebebasan pers yang menjadi stimulasi tumbuhnya berbagai media cetak di tanah air. 

Fenomena ini dinilai sejumlah pihak sebagai dinamika yang positif, hanya saja di sisi 

lain ada yang mencemaskan seiring dengan mulai bergesernya idealisme sebagian 

perusahaan pers dalam memerankan diri sebagai pengontrol layanan publik. Tidak 

dipungkiri lagi nilai berita dalam sejumlah media cetak pun menjadi sasaran kritik di 

tengah-tengah masyarakat. Hal ini dipicu dengan munculnya media yang tidak 
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menggunakan standar yang jelas dalam pemberitaanya. Dalam tatanan realisitis inilah 

diperlukan pentingnya sebuah nilai ideal sebuah pemberitaan. Sebab, kekuatan pers 

adalah bergantung pada nilai berita yang dimunculkan.  

Publik mudah merasakan apakah suatu berita itu mengandung nilai atau tidak. 

Pada dasarnya jurnalis memiliki nilai masing-masing dalam menciptakan berita, tetapi 

sebagai seorang jurnalis profesional yang beritanggung jawab, mentaati etika dalam 

berkegiatan merupakan langkah dasar dalam menigkatkan profesionalisme dan untuk 

menciptakan sebuah karya jurnalistik yang baik dan sehat di mata masyarakat. 

Boris Lilbois dalam buku Haryatmoko (2007:380) menjelaskan bahwasannya 

ada tiga pertimbangan mengapa pada saat ini penerapan etika dalam berkegiatan 

komunikasi semakin mendesak: pertama, media mempunyai kekuasaan dan efek yang 

dahsyat terhadap publik. Media mudah memanipulasi dan mengalienasi audiens, 

dengan demikian etika komunikasi berfungsi sebagai pelindung publik yang lemah; 

kedua, etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara 

kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Salah satunya adalah mengingatkan 

tendensi korporatis para wartawan media besar untuk memonopoli kritik. Sementara 

praktek mereka tidak mau dikritik. Jangan sampai semua bentuk kritik terhadap media 

langsung dimasukkan ke dalam stigma pembatasan atau pengebirian kebebasan pers. 

Jadi, tujuanya justru untuk masa depan pers sendiri dengan menagih tangung jawab 

Negara; ketiga, mencoba menghindari sedapat mungkin dampak negatif dari logika 

instrumental. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna, yang penting 

hanyalah mempertahankan kredibelitas pers di depan publik,  
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Etika jurnalis hakikatnya membantu jurnalis profesional dalam meningkatkan 

dan mempertajam tanggung jawab, etika jurnalisme pula mampu meningkatkan 

stabilitas dalam menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang sehat bagi masyarakat. 

Namun kekuatan etika saat ini tidak mudah tangguh dalam menghadapi perkembangan. 

Pasalnya masih banyak saat ini para jurnalis professional yang berkegiatan tidak sesuai 

dengan tanggung jawab yang sudah diamanahkan.  

Menurut Haryatmoko (2007:46) dalam buku Etika Komunikasi menjelaskan  

“Mudah sekali para aktor komunikasi berkelit dengan mengalihkan tanggung 

jawab atau kesalahan mereka pada sistem ketika dituntut untuk 

memepertanggung jawabkan elaborasi informasi yang manipulatif, 

menyesatkan publik atau yang berbentuk pembodohan. Jadi, pegangan pada 

deontology jurnalistik tidak mencukupi. Efektifitasnya di ragukan Karena 

regulasi diri, yang memang di perlukan untuk mencegah adanya kemerosotan 

kepercayaan publik terhadap media, sebagai organisme kontrol yang berasal 

dari dalam akan cenderung tidak obyektif dan sangat protektif terhadap 

profesi”.  

 

Deontology jurnalisme merupakan keseluruhan aturan dan prinsip yang 

mengatur pelaksanaan profesi, biasanya disusun oleh ikatan profesi jangkauanya 

terbatas pada masalah moral, meskipun disertai sanksi namun sanksi ini hanya sebatas 

untuk menegakan disiplin profesi, pentingnya sebuah aturan yang mengatur norma juga 

diungkappkan oleh Yunus (2010:73) kode etik jurnalistik patut sebagai acuan aktor 

komunikasi (wartawan, reporter dan institusi pers) dalam melaksanakan kegiatan 

peliputan dan proses pengelolahan berita atau informasi yang bertujuan untuk 

meminimalisir pelanggaran dalam praktik jurnalistik. 

Fenomena pelanggaran dalam dunia jurnalistik di Indonesia meningkat pada 

tahun 2012, dilansir dari berita liputan 6 pada 18 februari 2013 "Selama 2012 

pelanggaran Kode Etik Jurnalistik meningkat. Media cetak merupakan aduan 
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terbanyak dari berbagai pihak dengan 328 pengaduan," kata Ketua Komisi Hukum 

Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Jurnalis dalam 

Pemberitaan yang Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban' di Ancol, Jakarta 

Utara. Rata-rata, jelas Stanley, ada 3 poin penting yang dijadikan masyarakat terhadap 

aduannya ke Dewan Pers terkait pemberitaan media yakni pemberitaan tidak 

berimbang, kemudian tidak ada konfirmasi dari pihak terkait dalam berita tersebut dan 

terakhir banyaknya opini jurnalis yang menghakimi.  

Berdasarkan penjelasan dan fakta tersebut peneliti mengambil media cetak di 

Kota Malang sebagai objek penelitian. Media cetak atau surat kabar yang menjadi 

objek penelitian adalah MALANG EKSPRES, fokus berita pada surat kabar tersebut 

menjurus pada rubrik berita “Osi Ae Jes” dalam surat kabar MALANG EKSPRES 

sebagai objek penelitian dikarenakan rubrik berita “Osi Ae Jes” termasuk rubrik berita 

yang diminati masyarakat surat kabar MALANG EKSPRES, ketertarikan masyarakat 

terhadap rubrik tersebut tidak di imbangi dengan peningkatan kualitas berita yang 

dihasilkan.  

Berita “Osi Ae Jes” merupakan berita yang diterbitkan pada awal tahun 2014, 

berita “Osi Ae Jes” merupakan sarana MALANG EKSPRES dalam meningkatkan 

kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap budaya Malang yang mulai luntur 

dengan budaya baru, salah satu budaya tersebut adalah bahasa. Penggunaan bahasa 

khas daerah dalam sebuah surat kabar di pilih dengan tujuan sebagai saran 

mengenalkan dan melestarian kebudayaan Kota Malang. Menurut Cahya (2012:27) 

memaparkan bahwa bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa percakapan sehari-hari 

atau bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah, seperti karya tulis. Oleh karena 
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digunakan sebagai bahas media masa, bahasa jurnalistik harus dapat dipahami oleh 

semua pembaca dari berbagai lapisan usia, pendidikan, maupun profesi.  

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Badudu (1992:62), bahasa jurnalistik itu harus 

sederhana, mudah dipahami, teratur, dan efektif. Bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami itu sendiri berarti bahwa bahasa jurnalistik itu harus menggunakan kata dan 

struktur kalimat yang memang mudah dimengerti oleh para pembaca. Bahasa yang 

teratur itu setiap kata dalam kalimat yang digunakan harus ditempatkan sesuai dengan 

kaidahnya masing-masing. Sedangkan untuk bahasanya yang efektif itu berarti bahasa 

yang tidak berbelit-belit, tetapi tidak boleh juga terlalu hemat dalam penggunaan kata 

dan kalimat. Karena hal tersebut akan menimbulkan makna dalam kalimat tersebut 

menjadi tidak jelas. 

 Kode etik jurnalistik dan fungsi pers yang dibuat organisasi profesi wartawan 

menjadi media kontrol untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran-

pelanggaran etika dan pengalihan fungsi pers yang dilakukan para pekerja media, 

Karimah dan Wahyudin (2010:61). Etika jurnalistik menjadi penting karena berkaitan 

dengan tolak ukur kegiatan jurnalistik yang baik dan tidak baik, jurnalistik yang dapat 

diterima atau tidak dapat diterima masyarakat Yunus (2010:70). Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti mencoba melakukan penelitian mengenai “Pelanggaran 

kode etik jurnalitik dalam rubrik berita “Osi Ae Jes” dalam surat kabar MALANG 

EKSPRES”.  
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B. Rumusan Masalah 

  

Bagaimana pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh surat kabar 

MALANG EKSPRES dalam rubrik berita “Osi Ae Jes” pada berita periode Desember 

2015 ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pelanggaran 

kode etik jurnalistik dalam penulisan berita-berita yang ada dalam rubrik “Osi Ae Jes” 

MALANG EKSPRES 

 

D. Manfaat Penelitian 

  

D.1 Manfaat Akademis  

 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu komunikasi 

yang berkenaan dengan analisis kode etik jurnalistik terhadap suatu isi media dan 

menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu di bidang komunikasi. Serta 

sebagai masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang nantinya mengadakan penelitian 

terhadap masalah yang sama di masa yang akan datang.  

D.2 Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pengelolah 

media khususnya MALANG EKSPRES dalam memeperhatikan kode etik jurnalistik 
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yang diterapkan dalam setiap penerbitan beritanya dan untuk dijadikan peninjauan 

serta evaluasi terhadap pelaksanaan penerbitan berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


