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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat pada saat ini tidak bisa jauh dari pemberitaan 

yang ada di sekitar mereka, mulai dari berita lisan maupun berita-berita yang 

didapat dari media massa. Kemajuan teknologi informasi turut mengubah 

persepsi masyarakat tentang keberadaan media massa. Secara umum masyarakat 

pada saat ini menempatkan media massa pada level kebutuhan sehari-hari yang 

tidak dapat lepas dari mereka. Dari adanya pemberitaan yang terdapat di media 

massa, mengakibatkan persepsi masyarakat semakin berkembang dan berpikir 

lebih rasional terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada dalam 

pemberitaan media massa. 

Berkembangnya media massa pada saat ini tidak lepas dari sebuah 

kebebasan dalam  menggali sebuah informasi yang ada. Kebebasan tersebut 

dituangkan dalam kebebasan pers bagi wartawan dalam menggali dan mengolah 

sebuah informasi. Dalam penyajian sebuah berita, wartawan atau pekerja pers 

dilindungi oleh pers yang telah mengatur sistem kerja wartawan dalam 

memperoleh dan mengolah sebuah  informasi. Dalam penyajian sebuah berita, 

wartawan atau pekerja pers dilindungi oleh pers yang telah mengatur sistem 

kerja wartawan dalam memperoleh dan mengolah sebuah informasi. Pada 

tanggal 14 Maret 2006 sebanyak 29 organisasi pers (gabungan 27 organisasi 

perusahaan pers) yang difasilitasi oleh Dewan Pers kembali sepakat melahirkan 
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Kode Etik Jurnalistik.
1
 Dalam Surat keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-

DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik  Dewan Pers menimbang bahwa telah 

terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak 

diberlakukannya Undang-Undang  No. 40 tahun 1999 tentang pers.  Dengan 

demikian perlu ditetapkan  Kode Etik Jurnalistik  yang baru berlaku secara 

nasional,  sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman 

operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.
2
 

Penerapan dari undang-undang tersebut terdapat dalam Kode Etik 

Jurnalistik sebagai aturan bagi para wartawan. Dalam menjalankan tugasnya, 

Kode Etik Jurnalistik memiliki peran penting bagi pandangan wartawan ketika 

mendalami sebuah  informasi tanpa merugikan pihak manapun dan dituntut 

berita tersebut tersaji dengan keaslian seperti peristiwa yang terjadi. Dengan 

kebebasan dalam memperoleh sebuah informasi bagi para wartawan, membuat 

mereka sedikit lalai ketika menyajikan sebuah pemberitaan bagi masyarakat. 

Pada dasarnya wartawan dituntut untuk mengikuti kaedah-kaedah yang ada 

dalam memperoleh dan menyajikan sebuah berita bagi masyarakat. Tanpa 

adanya unsur melebih-lebihkan demi mendapat sebuah sensasi dan perhatian 

dari masyarakat akan berita yang diproduksinya.  

                                                             
1 Dalam Harmin Hatta. “Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik 

Jurnalistik, Wartawan Kota Makassar”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin 

Makassar, 2010. 
2
 Dalam Robby Rama Saputra. 2016. “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan 

Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 

Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6). Skripsi: Progam Studi Jurnalistik Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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Kusumaningrat (2012) menyatakan bahwa seorang wartawan hendaklah 

pertama-tama mengerti fungsi dan tugas pers dan kewartawanan dalam lingkup 

masyarakat sendiri. Selain itu harus mengerti perbedaan sistem pers negeri 

sendiri dengan sistem pers yang berlaku di negara lainnya. Kusumaningrat 

melanjutkan bahwa wartawan, apapun tingkatannya dalam struktur organisasi 

kerja redaksi, mestilah menguasai pengetahuan teknis dan praktis jurnalistik, 

pemahaman substansi terhadap objek pemberitaan, wawasan mengenai perilaku 

masyarakat pembacanya, penguasaan bahasa lainnya serta etika profesi.
3
 

Melihat hal itu wartawan tidak diperbolehkan menggunakan asumsinya 

sendiri ketika mengungkapkan sebuah peristiwa. Adanya kode etik sangat 

membantu dalam memandang bagaimana wartawan bisa menyajikan sebuah 

informasi yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. Dipaparkan dalam 

Undang-Undang No.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang Pers yang berbunyi, 

“Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.
4
 Sehingga dalam 

melakukan sebuah pekerjaan, khususnya wartawan, mereka tetap berjalan pada 

jalur yang positif. Kode Etik Jurnalistik memiliki peranan yang sangat penting 

dalam dunia pers dimana menjadi sebuah pedoman nilai-nilai profesi seorang 

wartawan, sehingga Kode Etik Jurnalistik harus dipahami dan ditaati oleh 

wartawan. 

Mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati oleh Dewan Pers 

artinya wartawan paham dan siap ketika proses jurnalistik berlangsung. Dalam 

                                                             
3
 Dalam Kartika Kumala Sari. 2017. “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Aspek Hukum Pers 

dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan Radar Sulteng”. Skripsi : Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Tadulako. 
4
 Internet. Diakses 22 April 2018. https://pwi.or.id/index.php/uu-kej.  

https://pwi.or.id/index.php/uu-kej
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proses jurnalistik, berita kriminal merupakan salah satu topik yang memiliki 

daya tarik tersendiri dari penulis dan masyarakat. Barus (2010) menyatakan 

bahwa kriminalitas juga dianggap sebagai peristiwa yang menarik karena pada 

dasarnya manusia ingin hidup dalam suasana tenteram. Oleh sebab itu, peristiwa 

kriminal sendiri (event of crime)  mengundang daya tarik karena mengandung 

ancaman. Peristiwa perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pembajakan, 

terorisme, atau narkoba selalu menarik perhatian pembaca. Dan berita kriminal 

sendiri merupakan segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar 

hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, 

pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang 

bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.
5
 

                                                                                 

                                                             
5
 Barus, Sedia Willing. 2010. “Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita”. Jakarta: Erlangga. 

Hal. 44,45. 
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Gambar 1.1 Contoh Berita Kriminal             Gambar 1.2 Contoh Berita Kriminal                   

Penipuan                                                    Penganiayaan 

 Sumber: Surat Kabar Wawasan edisi           Sumber: Surat Kabar Wawasan edisi 

      21 Maret 2017.                                              25 Januari 2017. 

 

Banyaknya kejadian dan informasi tentang kriminal dianggap sangat 

penting, karena masyarakat dapat mengetahui secara detail situasi keamanan 

yang sedang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya masyarakat dapat meningkatkan 

kewaspadaan bagi diri sendiri dan lingkungan terdekatnya agar terhindar dari 

tindak kriminal di lingkungan sekitarnya. Dapat dilihat pada berita-berita 

kriminal yang ada dalam surat kabar, kejadian-kejadian tersebut terjadi dalam 

lingkup masyarakat. Dapat diakui bahwa berita kriminal lebih menarik dan 

menjadi pusat perhatian oleh para pembaca. Bisa dikatakan seperti itu karena 

bahasa yang digunakan dalam topik kriminal cenderung kasar, dan penggunaan 

gaya bahasa sering kali dipakai. 
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Para pekerja pers memiliki tuntutan dan tanggung jawab yang besar 

dalam melaksanakan tugasnya. Salah satunya ialah dituntut untuk mengemas 

berita kriminal dengan baik sesuai peristiwa yang terjadi atau sedang dialami. 

Keaslian data yang diperoleh dari lapangan dituntut untuk disalurkan dengan 

baik pada produk berita oleh para wartawan. Dengan keaslian informasi yang 

ada, wartawan dianggap mematuhi peraturan yang ada tentang bagaimana 

menulis sebuah berita tanpa mengolah dengan sebuah asumsi pribadi. 

Tanggung jawab yang besar bagi para pekerja pers dalam mengolah deks 

kriminal menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. 

Mengacu pada pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik pada pasal 4 “Wartawan 

Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”, dan pasal 5 

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 

kejahatan”.
6
 Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik menjadi landasan yang utama 

bagi para wartawan dalam memproduksi berita kriminal. Kembali pada keaslian 

informasi yang harus tetap dijaga oleh para wartawan ketika mengembangkan 

sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan produk jurnalistik yang 

nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat. 

Kaitannya dengan pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik, fenomena adanya 

sebuah pelanggaran kerap terjadi dalam lingkup media massa yaitu surat kabar 

khususnya pada deks kriminal. Dalam pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik 

sebenarnya telah memberikan rambu-rambu kepada media untuk menampilkan 

                                                             
6 Internet. Ibid. https://pwi.or.id/index.php/uu-kej.  

https://pwi.or.id/index.php/uu-kej
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berita yang sadis dan cabul, namun hingga saat ini masih banyak surat kabar 

yang memuat pemberitaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Misalnya 

pemuatan foto orang meninggal dalam kondisi mengenaskan tanpa sensor, 

menulis kata-kata kasar, tidak senonoh dan memuat foto yang mengandung nilai 

pornografi. 

Seperti yang dituliskan oleh Riesly Dwi Yanti, ia menuliskan dua kasus 

pelanggaran kode etik jurnalistik pasal  4 dan 5 dalam berita kriminal yang 

dimuat pada portal berita online.
7
 Kasus pertama adalah berita yang berjudul 

“Misteri, Korban Tindak Asusila Pergi Selama Dua Hari Tidak Dengan 

Tersangka”. Berita ini diposting di rri.co.id pada tanggal 26 Maret 2016 dan 

ditulis oleh Agus Yoga. Berita tersebut dinyatakan oleh Riesly bahwa wartawan 

telah melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu pasal 5. Kalimat berita yang 

dinyatakan melanggar adalah sebagai berikut “terbukti berdalih sebagai pacar 

dan akan menikahi tersangka berisial YM (22) warga Desa Kindang Wetan, 

Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun nekat melakukan tindak asusila dengan 

korban dibawah umur sabut saja Ayu (16) salah satu lulusan SLTP dari Jawa 

Tengah yang berdomisili masih satu kampung dengan tersangka”. 

Kasus kedua adalah berita yang berjudul “Siswa SMA Gorok Pacar di 

Kelas”. Berita ini diposting di beritapagi.co.id pada 11 Januari 2018. Riesly 

menyatakan bahwa berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu pasal 

4. Pelanggaran yang terjadi pada berita tersebut terletak pada pemilihan kata 

digorok. Kata digorok merupakan kata yang tergolong sadis, jijik, dan 

                                                             
7
 Internet. Diakses 22 April 2018. Riesly, Dwi Yanti. “Pelanggaran Kode Etik yang Sering 

Terjadi” dalam kompasiana.com. 15 April 2016.  
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mengerikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata digorok 

berarti menyembelih atau memotong yang biasanya digunakan untuk hewan. 

Jadi, sangat jelas bahwa kata digorok tidak tepat digunakan kepada korban yang 

merupakan manusia. Kita sebagai pembacapun merasa risih membaca kata sadis 

yakni kata “gorok” tersebut yang terpampang jelas di lead berita. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan Riesly, kita dapat melihat masih 

ditemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam praktek penulisan berita. 

Tidak dipungkiri pula, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat terjadi di 

berbagai jenis media. Salah satunya ialah surat kabar atau Koran yang 

merupakan salah satu jeenis media massa yang ada di lingkungan masyarakat. 

 Surat Kabar Jawa Pos Radar Semarang merupakan salah satu 

perusahaan media cetak yang memiliki peranan penting dalam penyampaian 

sebuah informasi yang sedang terjadi di Jawa Tengah khususnya kota 

Semarang. Terdapat halaman kriminal yang menginformasikan berita tentang 

pemerkosaan, perampokan, pencopetan dan lain sebagainya. Penulis memilih 

surat kabar Jawa Pos Radar Semarang sebagai bahan penelitian dikarenakan 

penulis melihat Jawa Pos merupakan salah satu surat kabar yang memiliki 

pembaca/pelanggan dalam jumlah banyak. Hal ini ditunjukan pada tabel I.1 

yang menunjukan jumlah pelanggan surat kabar Jawa Pos Radar Semarang 

selama empat tahun. Penulis telah melakukan sebuah penelitian tentang berita 

kriminal yang dimuat oleh Jawa Pos Radar Semarang pada tanggal 5 Januari – 

31 Januari 2018, dan penulis menemukan adanya sekitar 49 peristiwa kriminal 

yang terjadi dan dimuat dalam surat kabar ini. 
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Tabel 1.1 Data Penjualan Surat Kabar Jawa Pos Radar Semarang di Kota 

Semarang 

 

Tahun Penjualan 

(Oplah) 

2011 47.000 

2012 47.000 

2013 46.000 

2014 45.000 

2015 44.000 

Sumber: Data Internal Jawa Pos Radar Semarang Tahun 2016 yang 

diolah 

 

Tabel 1.2 Pemberitaan Kriminal Jawa Pos Radar Semarang 

Jumlah Berita Kriminal Jawa Pos Radar Semarang Periode  5 Januari – 31 

Januari 2018 

Pembunuhan, Perampokan, 

Penganiayaan 

34 kejadian 

Narkoba, Miras, Judi 11 kejadian 

Pelecehan Seksual, KDRT, Berita 

Tentang Perempuan 

4 kejadian 

Total 49 kejadian 

Sumber: Olahan Peneliti 

Jawa Pos Radar Semarang adalah surat kabar harian pagi yang terbit di 

Semarang, Jawa Tengah. Harian ini terbit bersama dengan Jawa Pos serta 

memiliki sirkulasi yang tersebar di wilayah eks Karesidenan Semarang, eks 

Karesidenan Pekalongan, eks Karesidenan Kedu dan sekitarnya. Bersama 

dengan Suara Merdeka, Tribun Jateng, dan Wawasan, Jawa Pos Radar 

Semarang merupakan beberapa perusahaan media cetak yang menjadi pusat 

saluran informasi khususnya warga kota Semarang. Alasan lain peneliti memilih 

Jawa Pos Radar Semarang menjadi subjek penelitian yaitu pengenalan lebih luas 

di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Jawa Pos untuk memelihara berita - 

berita yang berkualitas dan informasi yang aktual dan terpercaya.  
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Sebagai perusahaan media, Jawa Pos memiliki visi “Menjadi 

perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati di segani dan 

patut dicontoh”. Sebagai anak cabang dari Jawa Pos tentu visi sebagai penyaji 

berita berkualitas dimiliki juga oleh Radar Semarang. Peneliti ingin lebih lanjut 

meneliti bagaimana produksi berita khususnya deks kriminal yang ada pada 

Radar Semarang dalam kajian penerapan Kode Etik Jurnalistik PWI sebagai 

landasan produksi berita bagi setiap wartawan. Alasan lain peneliti memilih 

Jawa Pos Radar Semarang menjadi subjek peenelitian yaitu PT. Jawa Pos 

memiliki misi untuk memelihara berita-berita yang berkualita dan informasi 

yang aktual dan terpercaya. 

Melihat permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh produk berita kriminal pada surat kabar Jawa Pos Radar Semarang 

khususnya penerapan Kode Etik Jurnalistik PWI pasal (4) dan pasal (5) oleh 

wartawan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah penerapan Kode Etik Jurnalistik PWI pasal 4 dan 5 pada 

produk berita kriminal oleh wartawan Jawa Pos Radar Semarang periode 

Agustus 2017 – September 2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Kode Etik 

Jurnalistik PWI dalam produk berita oleh wartawan surat kabar Jawa Pos Radar 

Semarang khususnya dalam deks kriminal periode Agustus 2017-September 

2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan mampu menjadi acuan dan referensi, yakni 

untuk para insan media khususnya ataupun mahasiswa kejurnalistikan 

yang nantinya terjun di dunia pers, agar nantinya lebih santun dan beretika 

dalam menyajikan informasi kepada khalayak. Mengingat peran dan 

fungsi pers yang begitu penting bagi masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk 

kajian mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik khususnya pasal 4 dan 5 

utamanya kajian analisis isi kuantitatif. 

1.5 Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada salah satu perusahaan media di kota 

Semarang yaitu Jawa Pos Radar Semarang.  

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat 

sistematika penulisan dalam 5 Bab, yaitu:  

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian skripsi, manfaat penelitian skripsi, metodologi penelitian 

skripsi, lokasi dan tatakala penelitian skripsi, dan sistematika penulisan laporan 

akhir. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka  
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Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori apa saja yang akan digunakan 

peneliti untuk menganalisis berdasarkan pada permasalahan yang telah 

dirumuskan pada Bab I. 

Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam 

membantu proses penelitian. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai analisis semua data dan fakta yang telah diperoleh 

selama penelitian dengan menggunakan teori yang ada dalam Bab II. 

Bab V : Simpulan dan Saran 

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan (rangkuman keseluruhan isi yang telah 

dibahas) serta saran-saran yang penulis berikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


