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Penulisan berita sudah seharusnya mengikuti aturan-aturan yang memang sudah disesuaikan 

dalam peraturan menulis berita, karena tujuan akhir dari kerja jurnalistik adalah menyajikan 

kebenaran kepada masyarakat sebagai khalayaknya. Dalam kerangka ini diperlukan berbagai 

teknik mulai dari teknik mencari berita, teknik menulis berita, dan teknik menyunting gambar. 

Dalam melaksanakan semua teknik tersebut diperlukan etika yaitu moral standart untuk 

memandu pelaksanaan semua teknik tersebut. Moral standart ini lebih dikenal masyarakat 

sebagai etika jurnalistik atau dalam lingkup wartawan dikenal sebagai kode etik jurnalistik. Etika 

jurnalistik dimaksudkan agar pers bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sifat 

ketulusan, kejujuran, tidak memihak, dan menghormati kehidupan pribadi tersangka. Oleh sebab 

itu dengan etika jurnalistik, wartawan dilarang untuk tidak sewenang-wenang dengan apa yang 

diberitakannya. Apa yang dikatakan haruskah yang dimaksudkan. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah etika jurnalistik, empat teori tentang pers, dan 

berita kriminal. Etika jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan dan juga norma tertulis 

yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan. Untuk menjadi pers yang 

profesional, etika ini seharusnya dijadikan panutan dalam keprofesionalan kerja wartawan, 

karena berita yang disiarkan berdasarkan pemenuhan etika jurnalistik, cenderung memiliki 

kualitas berita yang memadai. Adapun “empat teori tentang pers” yaitu Authoritarian Theory 

(Teori Pers Otoriter), dalam teori otoriter raja sebagai pemegang kekuasaan secara menyeluruh. 

Libertarian Theory (Teori Pers Bebas), rakyat menuntut adanya kebebasan kepada Negara. 

Social Responsibility Theory (Teori Pers Bertanggung Jawab), teori pers tanggung jawab sosial 

ini merespon pendapat bahwa orang dengan sia-sia mengharapkan adanya pasar media yang 

mengatur sendiri dan mengontrol sendiri sebagaimana digemborkan oleh pendukung teori 

libertarian. Soviet Communist Theory (Teori Pers Komunis Soviet), pers komunis terbentuk 

karena latar belakang pemerintahan negaranya yang menitikberatkan kekuasaan tunggal, yaitu 

partai komunis. Selain empat teori tentang pers tersebut, McQuail telah menambahkan dua teori 

lagi disamping keempat teori pers yaitu teori pers pembangunan dan teori pers partisipan 

demokratik. Apabila kita memperhatikan sistem pers yang berlaku di negara Indonesia, 

sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada pada teori ini. Di Indonesia 

mengambil teori tanggung jawab sosial, kemudian mengembangkannya menjadi teori pers 

pancasila, atau pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kaitan antara etika dan etika jurnalistik 

yaitu sebagai pedoman yang disusun wartawan sendiri memiliki konsekuensi logis agar 

wartawan meningkatkan kapasitas berbahasa, analisis dan membidik masalah dengan lebih jeli. 

Sehingga keprofesionalan seorang wartawan dapat terus terpercaya dimata pembacanya. Berita 

kriminal adalah berita yang menuliskan tentang peristiwa kriminal yaitu perbuatan atau tingkah 

laku yang menunjukkan adanya tindak kejahatan. Dalam penelitian ini berita kriminal yang 

diteliti adalah perampokan, pelecehan seksual, percurian, penganiayaan dan pembunuhan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian berdasarkan tataran analisis 



deskriptif. Dengan menggunakan teknik analisis isi ruang lingkup penelitian ini adalah berita 

utama dalam surat kabar Memo Arema yang behubungan dengan kriminalitas. Berita kriminal 

dianalisa melalui kata-kata yang terkandung didalamnya. Satuan ukur penelitian ini adalah 

jumlah kata tentang variabel penggambaran kekerasan, variabel objektivitas penulisan berita, dan 

pencantuman nama terang yang digunakan untuk masing-masing berita. Pengumpulan data 

dilakukan dengan jalan mendokumentasikan terlebih dahulu semua berita kriminal yang menjadi 

“headline” di surat kabar.  

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak penulisan berita kriminal di surat kabar Memo 

Arema yang tidak menerapkan etika jurnalistik walaupun Memo Arema dijuluki koran kriminal. 

Hal ini terbukti dari adanya pelanggaran etika pada variabel penggambaran kekerasan, dan 

variabel objektifitas penulisan berita. Berkaitan dengan variabel objektifitas penulisan berita 

pada sub variabel netralitas, adapun kata-kata netralitas yang sering digunakan yaitu 

diperkirakan, sayangnya, dimungkinkan, pasalnya, dan nampaknya. Sedangkan berkaitan dengan 

sub variabel keseimbangan, hanya didapatkan pada tema berita perampokan dan pelecehan 

seksual. Sementara pencantuman nama terang tidak terdapat pelanggaran etika. Adapun 

pelanggaran kekerasan dilakukan karena berita yang disajikan sering digambarkan secara 

berlebihan dan sering tampak sebagai berita yang sadis, diantaranya dengan penggunaan kata-

kata kepala pecah atau retak, mandi darah atau berlumuran darah, korban dibabat clurit atau 

dibacok, moncrot dihajar massa, vagina diobok-obok, dan sebagainya. Walaupun tingkat 

kemunculan dari penggambaran tersebut sangat kecil, tetapi yang dimaknai sebagai pelanggaran 

terhadap etika bukan pada seberapa sering kata itu muncul tetapi lebih pada seberapa sadis berita 

itu, karena dengan pemuatan berita secara sadis akan menimbulkan dampak kengerian dan rasa 

jijik pada diri masyarakat.  

 


