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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG  

Status televisi sebagai media yang paling besar dalam hal jangkauan dan 

waktu yang dihabiskan dan popularitasnya tidaklah berubah selama lebih dari tiga 

puluh tahun dan bahkan bagi khalayak global (McQuail 1999:38). Hampir 

sebagian penduduk dunia sulit dipisahkan dengan kotak ajaib itu seperti juga di 

Indonesia. Televisi menjadi menu sehari-hari untuk berbagai kalangan dan usia. 

Seperti halnya mata uang. Televisi menghadapkan penontonnya dengan dua sisi 

yang bertolak belakang yaitu baik dan buruk. Salah satu efek tayangan program 

televisi yaitu dapat mengundang rasa simpati dan rasa haru. Peristiwa yang terjadi 

secara real time dilayar televisi tidak hanya bercerita melainkan hadir di depan 

mata dan melibatkan penontonnya dalam satu hubungan intimitas emosional 

(Budiman, 2002:68-69). 

Seiring semakin pesatnya perkembangan media massa, baik cetak maupun 

elektronik, media massa dituntut untuk menyampaikan informasi yang 

mempunyai kesesuaian dengan realitas dunia nyata yang benar-benar terjadi. Hal 

ini dikarenakan media massa merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi 

dalam tujuannya memahami realita. Oleh karenanya persaingan di dunia 

pertelevisian tidak terhindarkan. Tidak hanya program hiburan, musik, talk show, 

reality show, kuis, infotainment, bahkan program berita juga menjadi program 

unggulannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jika diperhatikan dengan cermat, 

tayangan-tayangan tersebut cenderung memiliki keseragaman baik tema maupun 



2 
 

format acara. Bahkan fenomena yang akhir akhir ini sangat sering disajikan 

adalah berbagai tayangan dengan format investigasi.  

Salah satu program informasi yang banyak disajikan media khususnya 

televisi adalah program informasi kriminalitas. Hampir semua stasiun televisi 

memiliki program informasi kriminalitas atau paling tidak memasukannya dalam 

program berita regular setiap hari, masyarakat disuguhi berbagai peristiwa 

kriminalitas di televisi, umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu peristiwa kriminal, 

peristiwa penangkapan, pelaku perbuatan kriminal, dan kupasan sebuah berita 

kriminal (Effendi, 2005: 29).  

Tayangan ini disebut “Reportase Investigasi” suatu program berita dengan 

format penelusuran mendalam terhadap suatu masalah atau kasus. Reportase 

Investigasi mengemas program penelusuran ini dengan bahasa yang ringan dan 

populer, sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat dengan mudah 

menyerap informasi yang Reportase Investigasi sampaikan. Kasus-kasus yang 

biasa Reportase Investigasi telusuri adalah kasus yang dekat dengan masyarakat 

Indonesia.  

Berangkat dari fenomena tersebut, yaitu adanya dominasi format 

investigasi dalam berbagai tayangan, khususnya program pemberitaan televisi, 

seperti tayangan “Reportase Investigasi”. Memunculkan pertanyaan apakah 

beragam tayangan dengan format investigasi tersebut, menerapkan prinsip-prinsip 

jurnalisme investigasi dan  apakah ada perbedaan penerapan prinsip-prinsip 

jurnalisme investigasi. Hal ini dikarenakan yang membedakan antara pemberitaan 
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biasa dengan pemberitaan investigasi terletak pada penerapan prinsip-prinsip 

jurnalisme investigasi dalam isi beritanya. 

Reportase berarti pemberitaan atau pelaporan. Sedangkan investigasi 

adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan 

peninjauan, percobaan, dan sebagainya. Dengan tujuan memperoleh jawaban 

atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan 

sebagainya); penyelidikan. Dengan kata lain reportase investigasi adalah 

pemberitaan mendalam tentang suatu hal atau peristiwa untuk 

mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Dalam dunia jurnalistik, adalah wajib 

bagi para pegiatnya untuk mengetahui apa itu reportase investigasi  (Setiawan, 

2003:16). 

Apabila dicermati dengan seksama dalam dunia pertelevisian maka akan 

ditemui suatu kenyataan bahwa, televisi di Indonesia diramaikan dengan aktivitas 

yang menampilkan suatu bentuk berita yang disajikan lebih mendalam atau yang 

lebih dikenal dengan Indepth Reporting. Acara yang mengungkap secara khusus 

tentang satu peristiwa yang ditampilkan dengan kemasan berbeda, yakni lebih 

mendalam dan bersifat investigatif. Indepth Reporting (berita mendalam) di 

televisi menjadi inovasi baru yang menarik perhatian. Pemirsa tidak hanya 

disuguhi isu sebatas yang terlihat di permukaan, tetapi juga membedah peristiwa 

secara menyeluruh.  

Indepth Reporting (laporan mendalam) pada televisi menayangkan 

penelusuran-penelusuran lebih mendalam tentang kriminalitas dan kecurangan 

yang terjadi di masyarakat. Reportase Investigasi merupakan acara news jenis 
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feature yang membahas suatu topik secara mendalam dan menguak berbagai 

kecurangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Program Reportase 

Investigasi telah tayang sejak 27 November 2003 dan telah menyajikan tayangan 

dengan berbagai topik hasil penelusuran secara investigasi dan tetap tayang 

hingga kini namun dilanjutkan oleh CNN Indonesia. Keunikan pada program 

acara Reportase Investigasi ini terdapat pada proses pengemasan dimana proses 

pengemasan ini meliputi proses penentuan Crew yang bertugas, proses peliputan, 

ruang lingkup topik acara, penentuan sudut kamera, hingga proses editing untuk 

memperkuat content dari program acara. Teknik narasi yang luwes, dan cara 

pengambilan gambar yang jelas walaupun menggunakan kamera tersembunyi, 

serta penekanan terhadap hasil liputan dengan menggunakan berbagai efek 

merupakan cara yang digunakan pada program Reportase Investigasi untuk 

memperkuat content dari topik yang mereka angkat.  

Salah satu stasiun televisi yang saat ini menyajikan progam berita 

investigasi adalah TRANS TV, yaitu Reportase Investigasi yang tayangkan setiap 

pukul 04.15-05.00 WIB, 14.30-15.00 WIB dan 00.30-01.00 WIB. Tayangan 

investigasi tersebut mengungkapkan berbagai kasus yang sedang marak terjadi di 

masyarakat. Seperti tindakan anarkis sebagian oknum, hipnotis, penipuan terhadap 

konsumen, penggunaan bahan berbahaya, hingga praktek kecurangan di 

masyarakat. Topik yang sedang hangat menjadi perbincangan tentunya menarik 

perhatian tersendiri bagi penontonnya.  

Pada dasarnya Jurnalisme investigatif memang berbeda dengan kegiatan 

junrnalistik pada umumnya. Ada beberapa unsur dari jurnalisme investigatif 
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termasuk mengenal perangkat nilai berita, seperti unsur proksimitas, relevansi, 

kecepatan, drama, dan lainnya. Para wartawan membuat berita berdasarkan 

sumber-sumber yang terkait, teragenda, dan menjadi langganan informasi mereka, 

selain itu mereka juga menyeleksi, apa sumber informasi mereka layak atau tidak, 

mengandung kebenaran atau tidak. 

Jurnalisme investigatif sendiri adalah lapisan ketiga dari berita dan 

sejatinya dilakukan untuk sebuah perubahan. "Tetapi faktanya, banyak media 

yang lebih senang menampilkan berita ringkas karena untuk melakukan reportase 

yang mendalam memerlukan biaya mahal dan waktu yang lama,".Oleh karena itu, 

jika ada media yang berniat untuk melakukan reportase investigatif maka 

sebaiknya melepaskan diri dari kepentingan atau tujuan bisnisnya. "Sebab 

reportase seperti ini memang untuk mencerahkan publik," Reportase investigasi 

juga bisa dalam bentuk gambar seperti foto atau film dokumenter. Pasalnya, 

fotografi, sastra dan jurnalisme investigasi menjadi satu mata rantai yang sama 

(Setiawan, 2003:76). 

Menarik kemudian mengamati acara tersebut kedalam sebuah karya Ilmiah 

(Skripsi) dengan Judul Penerapan Kaidah Jurnalisme Pada Tayangan Reportase 

Investigasi (Analisis Isi pada program acara Reportase Investigasi  di Station 

Televisi Trans TV edisi April 2016) 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : Berapa banyak frekuensi kemunculan unsur-unsur kodeti etik 

jurnalitik pada tayangan reportase investigasi Trans TV? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak 

frekuensi kemunculan unsur-unsur kode etik jurnalitik pada tayangan 

reportase investigasi Trans TV. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi Audio Visual 

dalam memahami dan menjelaskan isi siaran suatu program acara di televisi  

berdasar pada konten yang yang sesuai dengan unsur jurnalistik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia 

pertelevisian Indonesia dalam terus membuat program acara yang berkualitas 

khususnya dibidang hiburan. Juga sebagai masukan kepada produser maupun 

seluruh kru acara televisi untuk membuat acara televisi yang berlandaskan 

pada fungsi dan kegunaan media televisi pada seutuhnya. 


