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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jurnalistik merupakan suatu pekerjaan yang meminta tanggungjawab 

dan mensyaratkan adanya kebebasan. Tanpa kebebasan seorang wartawan 

sulit bekerja, namun kebebasan saja tanpa disertai tanggungjawab mudah 

menjerumuskan wartawan kedalam praktek jurnalistik yang kotor yang 

merendahkan harkat martabat manusia. Baik dinegara-negara maju maupun 

dinegara-negara berkembang., persyaratan menjadi wartawan tidak sederhana.  

Mengapa persyaratan ini dibuat sedemikian berat, karena wartawan 

didalam menunaikan tugasnya mempunyai tanggungjawab yang besar. 

Seorang wartawan dengan penanya tanpa diikat tanggungjawab mudah saja 

mempergunakan kebebasan profesinya untuk kepentingan dirinya sendiri atau 

kepentingan golongannya. Di lain pihak karena wartawan banyak 

menghubungkan dia dengan masyarakat umum. Maka perlu diatur hubungan-

hubungan antara manusia dengan pers. Tidak jarang dalam pekerjaannya 

terjadi konflik, dan pelanggaran yang lazim disebut kejahatan pers. Kebebasan 

pers untuk mempublikasi peristiwa dan kejadian yang terbuka seperti tidak 

memiliki batasan sebuah pemberitaan dalam media massa. Dikalangan dunia 

pers, pers dinilai sudah menyimpang dari kode etik.
1
 

Untuk mencegah agar tidak terjadinya penyewelengan dikalangan 

profesi wartawan, perlu adanya peraturan yang mengikat profesi 

kewartawanan tersebut. Di atur dalam sebuah etika profesi adalah keseluruhan 

tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi sehingga etika 

profesi diperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang 

karena profesi tersebut.   

Reporter adalah bagian dari profesi wartawan bekerja dalam hal 

mencari, menggali, mencari gagasan atau ide, dan menulis berita lalu 

menyampaikannya melalui media, surat kabar (Pers cetak) atau televisi atau 
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radio, dan website (Pers elektronik). Reporter sebagai pencari berita dan 

proses penulisan beritanya adalah subjek hukum dalam hal pemberitaan.
2
 

Wartawan adalah subjek hukum, maka wartawan adalah bagian penting dari 

mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku dan kode etik pers yang 

mempunyai tanggungjawab terhadap publik dengan jurnalistik. Karena 

wartawan yang taat dengan Kode Etik Jurnalistik dan undang-undang maka 

muncul wartawan profesional yang tidak mudah terjerat hukum, baik pidana 

maupun perdata. 

Pers bebas menjanjikan fakta dan opini, tetapi jika melakukan 

kesalahan harus diselesaikan lewat proses peradilan yang berlaku, meskipun 

hal ini menjadikan problematik yang terjadi karena perubahan dari kode etik 

jurnalistik yang lama yang mengharuskan media melalui reporternya 

membedakan secara tegas antara fakta dan opini menuju kode etik yang 

disempurnakan. Dengan mengacu kepada kaidah-kaidah jurnalistik, reporter 

sesungguhnya tidak seenaknya menulis berita sekehendak hatinya. Meskipun 

ia seorang penulis, namun belum tentu dimuat oleh redaktur karena sebuah 

berita yang layak diturunkan harus benar-benar faktual. Reporter memisahkan 

berita (News) dan opini (Views) hanya pada penyajikan berita. Kesalahan 

jurnalistik dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat merusak kinerja media 

massa dan kerja tidak profesional yang bisa melanggar Kode Etik Jurnalistik 

itu sendiri. 

Sudah semestinya kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan selain 

berisi panduan moral juga memperhatikan pula ketentuan hukum dan sistem 

nilai yang berlaku dimasyarakat. Kode etik merupakan panduan moral dan 

etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, 

pengacara, guru, jurnalis, dan lain-lain. Kode etik biasanya mempunyai 

pengertian yang sama dengan istilah kode kehormatan, deklarasi hak-hak dan 

kewajiban, piagam kewajiban-kewajiban professional, prinsif-prinsif, dan lain-

lain.  
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Disisi lain, Pelaksanaan kode etik jurnalistik tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. Banyak hambatan yang harus dilalui untuk 

menjadi reporter yang professional. Kode etik harus menjadi landasan moral 

atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam menegakkan integritas 

dan profesionalitas reporter. Penetapan kode etik guna menjamin tegaknya 

kebebasan pers serta terpenuhnya hak-hak masyarakat. Reporter memiliki 

kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan 

gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan 

kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan 

masyarakat.
3
 

Surat kabar Harian Pagi Riau Pos adalah salah satu surat kabar yang 

terdapat di Provinsi Riau, Indonesia. Surat kabar ini termasuk dalam Group 

Jawa Pos. Kantor pusatnya terletak di Pekanbaru. Koran ini pertama kali terbit 

tahun 1991. Sebagai surat kabar yang memiliki idealis yang tinggi, Harian 

Pagi Riau Pos tentunya memiliki kiat tersendiri dalam mendidik reporternya 

untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional dalam membuat berita yang 

tepat dan menarik dalam penulisan berita tentunya patuh akan undang-undang 

dan Kode Etik Jurnalistik sehingga pembaca tetap tertarik dan percaya untuk 

membaca surat kabar Harian Pagi Riau Pos. 

Surat kabar Harian Pagi Riau Pos dalam pembuatan beritanya tidak 

terlepas dari pantauan Kode Etik Jurnalistik. Reporter dituntut untuk lebih 

teliti, cermat dalam mnjalankan tugasnya, maka hal yang dapat melanggar 

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak akan terjadi, media Harian Riau Pos 

merupakan salah satu media surat kabar yang termasuk berani dalam menerbit 

suatu pemberitaan. 

Mengacu pada permasalah diatas, kode etik jurnalistik penting 

diterapkan oleh reporter untuk mengatur etika berkaitan dengan penilaian 

tentang perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau tidak baik, yang pantas 

atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan 
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atau tidak boleh dilakukan. Etika jurnalistik ini penting, pentingnya bukan 

hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan para jurnalis 

bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan masyarakat 

dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru 

jurnalis di Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis terterik untuk menuangkan 

dalam suatu karya ilmiah untuk diteliti lebih mendalam yang berjudul: 

“Penerapan Kode Etik Jurnalistik menurut Persepsi Reporter Harian 

Pagi Riau Pos Kota Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Judul ini menarik di teliti untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kode 

Etik Jurnalistik Menurut Persepsi Reporter Harian Pagi Riau Pos Kota 

Pekanbaru.  

2. Judul yang sudah menjadi pilihan penulis merupakan kaitan dengan studi 

komunikasi konsentrasi jurnalistik yang penulis geluti. 

3. Harian Pagi Riau Pos sebagai tempat penelitian berada di Pekanbaru 

sehingga tidak mengalami hambatan memperoleh informasi. 

 

C. Penegasan Istilah  

Untuk mempermudah memahami dalam penelitian sehingga tidak 

terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam fokus 

penelitian, maka perlu dijelaskan mengenai hal tersebut, sebagai berikut: 

1. Penerapan 

Penerapan adalah perbuatan menerapkan pengenaan perihal 

mempraktekkan.
4
 

2. Persepsi  

Persepsi merupakan suatu proses dimana individu-individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka agar memberi 

makna kepada lingkungan mereka
5
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3. Kode Etik Jurnalistik 

Kode Etik Jurnalistik adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan 

pedoman bagi setiap wartawan menjalankan tugas.
6
  

4. Reporter 

Reporter adalah salah satu jenis profesi kewartawanan yang bertugas 

melakukan peliputan berita (news gathering) dilapangan dan 

melaporkannya kepada publik baik dalam bentuk tulisan untuk media 

cetak atau dalam situs berita di internet, ataupun secara lisan, bila 

laporannya disampaikan melalui media elektronik radio atau televise.
7
 

5. Harian Pagi Riau Pos 

Harian Pagi Riau Pos adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Riau, 

yang beralamat di Graha Pena Lt. 3 Jalan HR. Soebrantas, Pekanbaru. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Sejauh mana  

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Menurut Persepsi Reporter Harian Pagi Riau 

Pos Kota Pekanbaru. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk dapat mengetahui bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik 

Menurut Persepsi Reporter Harian Pagi Riau Pos Kota Pekanbaru 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis  

1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan berita pada 

surat kabar Harian Pagi Riau Pos. 
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2) Untuk memperdalam wawasan dan memperluas cakrawala 

penulis tentang kode etik jurnalistik. 

b. Secara Praktis  

1) Sebagai salah satu sumbangan pemikiran pada pihak yang 

berkepentingan dalam dunia jurnalistik. 

2) Sebagai wadah bagi penulis untuk memahami dan 

mengaplikasikan ilmu yang selama ini penulis peroleh. 

3) Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Uin Suska Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Skripsi ini disusun kedalam enam bab, dimana dalam setiap babnya akan 

dibagi lagi kedalam sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Alasan Memilih Judul 

C. Penegasan Istilah 

D. Rumusan masalah 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

F. Sistematika Penulisan  

BAB II   KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Terdahulu 

C. Kerangka Pikir 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

D. Informan Penelitian 
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E. Sumber Data 

F. Teknik Pengumpulan Data 

G. Validitas Data 

H. Teknik Analisa Data 

BAB IV  GAMBARAN UMUM  

A. Sejarah Perkembangan Riau Pos 

B. Visi dan Misi 

C. Riau Pos Group 

D. Klasifikasi Redaksi Riau Pos 

E. Aktivitas Perusahaan 

F. Struktur Organisasi Riau Pos 

BAB V      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

BAB VI      PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


