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ABSTRAK 

 

Nama             : Popi Rada Asmila 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul : Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di 

Media Online  Inforiau.co 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pemahaman wartawan 

dalam kode etik jurnalistik dengan mengunakan teori Gatekeeper. Gatekeeper 

adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang 

berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada dikantor 

redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang 

datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia memuatnya terbatas. 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif karena tidak bermaksud mengadakan pengujian, 

menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan pada pemaparan 

situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi, teknik triangulasi dalam penelitian adalah triangulasi sumber 

data, dengan cara meneliti kebenaran dengan data lainnya, Sedangkan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah wartawan 

Inforiau.co mampu mengartikan, menafsirkan, dan memahami secara 

komprehensif tentang Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati seluruh wartawan 

di Indonesia. dari pasal 1 sampai 11, dan jika terjadi kesalahan yang tidak 

disengaja wartawan Inforiau.co mampu mengetahui cara-cara untuk 

menyelesaikan atau mengatasi kesalahan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik 

dengan cara wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki 

berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada 

pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

 

 

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Wartawan, Inforiau.co. 
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ABSTRACT 

 

 

Name             :  Popi Rada Asmila 

Department :  Communication 

Titlel : The Understanding of Journalists on Journalistic Ethical 

Code on Inforiau.co Online Media`  

 

This study aims to look at how journalists understand the journalistic ethical code 

by using the Gatekeeper's theory. Gatekeeper is guarding the gate (selection) of all 

information materials that come from various directions of information sources in 

the editorial office. This is  because  the unlimited information is not comparable 

with the limited available space. The researcher uses a qualitative method with a 

descriptive approach because it does not intend to carry out testing, explain the 

causal relationship, but rather it focuses on the exposure of the situation that 

occurs when the research takes place. This study uses triangulation techniques. 

The triangulation techniques in research are triangulation of data sources, by 

examining the truth with other data, while data collection techniques in this study 

are observation, interviews, and documentation techniques. This study finds that 

journalists of Inforiau.co are able to interpret and comprehensively comprehend 

the Journalistic ethical Code from articles 1 to 11 which must be obeyed by all 

journalists in Indonesia. If they conduct an unintentional error, they know ways to 

resolve or resolve errors in accordance with the Journalistic Code of Ethics. They 

may immediately revoke, rectify and correct the error made and inaccurate news 

accompanied by apology to the reader, listener, and or viewer. 

 

 

 

Keywords: Journalistic Ethical Code, Journalists, Inforiau.co. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, komunikasi informasi adalah salah 

satu kebutuhan utama yang dikonsumsi oleh masyarakat, dalam hal ini 

informasi sangatlah berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bermasyarakat. Adapun fungsi informasi yang diartikan bahwa media massa 

adalah menyebar informasi bagi pembaca, pendengar ataupun pemirsa. 

Berbagai informasi dibutuhkan oleh masyarakat media massa yang 

bersangkutan sesuai dengan kepentingannya.
1
 

Dalam dunia jurnalistik, media massa dikategorikan kedalam tiga jenis 

yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi internet saat ini, media online pun semakin 

menjamur. Berawal dari media konvensional yang merasa perlu membuat 

versi onlinenya, tumbuh pula media online yang benar-benar baru dan berdiri 

sendiri. Media-media online ini memiliki cakupan yang luas, mulai dari 

bidang politik, sosial, ekonomi, hiburan, olahraga, dan yang lainnya.
2
 

Media online merupakan salah satu jenis media massa yang populer 

dan bersifat khas saat ini. Kekhasan media online terletak pada keharusan 

memiliki jaringan teknologi informasi dengan perangkat komputer, disamping 

pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi/berita. 

Hal ini tentu menuntut wartawan media online harus memiliki pengetahuan 

dan keterampilan teknologi komputer yang lebih memadai. Sementara itu, 

tidak hanya dituntut meguasai teknologi informasi, profesi wartawan baik 

cetak, elektronik maupun online juga perlu didukung kompetensi yang bersifat 

multi-skills, kompetensi yang komprehensif. Kompetensi wartawan menjadi 

perlu sebagai bekal untuk mencapai profesionalisme wartawan. Pasokan 

informasi dan berita yang disajikan wartawan merupakan hasil karya 

                                                             
1
Ardianto Elvinaro, Komala lukiati & Karlina siti. Komunikasi massa : suatu pengantar 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009), hal 18.   
2
 Syarifudin Yunus, Jurnalistik Terapan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 26. 
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wartawan yang berbasis pada kompetensi yang dimiliki wartawan itu sendiri. 

Kemampuan menulis dan kepiawaian berbicara, ketekunan kerja, dan 

pengetahuan yang memadai menjadi pijakan kompetensi yang harus ada 

dalam diri setiap wartawan.
3
 

Jurnalistik adalah suatu keterampilan dan pilihan profesi, jurnalistik 

sebagai keterampilan tidak hanya mengharuskan pengetahuan yang cukup 

untuk memahaminya, tatapi juga harus dilatih dan digeluti layaknya para 

wartawan berkerja. Sikap untuk selalu mempertanyakan, piawai dalam 

wawancara, taktis dalam melakukan liputan, dan mampu menulis berita 

menjadi bukti jurnalistik sebagai keterampilan. Bekerja  pada bidang 

jurnalistik membutuhkan kemahiran. Untuk memahami dan menguasai 

jurnalistik, diperlukan proses  pembelajaran yang komprehensif dan latihan 

yang dapat menambah keterampilan. Terampil dalam jurnalistik pun tidak 

harus menjadikan seseorang berkecimpung dan terjun ke dunia jurnalistik. 

Terampil wawancara dapat menjadikan kita sebagai pembicara yang ulung. 

Terampil menulis dapat menjadikan kita sebagai penulis yang produktif dan 

mendapatkan income. Itulah makna jurnalistik sebagai keterampilan.
4
 

kode etik ini saat penting bagi sebuah profesi khususnya jurnalis 

karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme 

profesinya tetapi juga efek media yang besar bagi publik. Kode etik sendiri 

penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalitas jurnalis. 

Disisi lain, sikap profesional wartawan terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani 

dan keterampilan. Hati nurani merunjuk pada penjagaan terhadap kode etik 

jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral. Sedangkan keterampilan 

berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalis sesuai dengan bidang 

profesinya.
5
  

Kode etik jurnalistik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani 

oleh setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya seorang yang merasa 

                                                             
3
 Ibid,  hlm 41. 

4
 Ibid,  hlm 11.  

5
Olivia Lewi Pramesti, “Penerapan kode etik dikalangan  jurnalis”, Jurnal Ilmu 

Komunikasi Vol.11, No. 1 (Juni 2018) hal 83.  
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berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya, oleh 

karena itu, KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) diantaranya independen, 

berimbang, memberitakan kebenaran, menempu cara-cara yang etis, tidak 

menerima suap, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber dan 

sebagainya. Meskipun berbagai aturan dan perundang-undangan telah dibuat, 

namun tidak sedikit wartawan Indonesia yang kedapatan melanggar aturan-

aturan dan undang-undang tersebut.
6
 

Adapun kasus pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi di Media 

Siber 2011 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kategori Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Siber 2011. 

No Jenis Pelanggaran Online 

1 Tidak berimbang 30 

2 Tidak menguji informasi 

/konfirmasi 

6 

3 Tidak akurat 8 

4 Tidak menyembunyikan identitas 

korban kejahatan asusila 

7 

5 Mencampurkan fakta dan opini yang 

menghakimi 

4 

6 Tidak jelas narasumbernya 1 

7 Prasangka SARA 8 

8 Tidak ada pelanggaran 1 

Total 65 

 

Agus Sudibyo mengungkapkan, sepanjang 2011 Dewan pers 

menerima 65 pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan media 

online. Dari jumlah itu, 30 diantaranya adalah menyangkut berita yang tidak 

berimbang, kemudian menyusul berita tidak akurat 8, prasangka SARA 8, 

tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan asusila 7, tidak menguji 

informasi/ konfirmasi 6, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi 4, 

tidak jelas narasumbernya 1, tidak ada pelanggaran 1.
7
 

                                                             
6
 Ibid,  hlm 83. 

7
 J. Heru Margianto dan Asep syaefullah, Media online: Antara Pembaca, Laba, dan 

Etika, (Jakarta: Aji Indonesia: 2014) hal 44. 
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Inforiau.co merupakan salah satu situs media online di Provinsi Riau, 

Inforiau.co merupakan media online harian yang diterbitkan setiap harinya.
8
 

Dari observasi dilapangan penulis menemukan berita yang dimuat di media 

Halloriau.com tentang wartawan Inforiau.co yang melakukan kesalahan 

dalam pembuatan berita, yang mana berita tersebut terdapat opini didalam 

suatu berita. diduga pencemaran nama baik suatu Lembaga Adat Melayu 

(LAM), opini yang berjudul “Menambal pada yang patut; Datuk Seri 

Pembual Utama”.
9

 Dalam kode etik jurnalistik mencampurkan opini ini 

termasuk salah satu pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terdapat pada 

Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta 

menerapkan asas praduga tak bersalah.”
10

 Dan juga penulis menemukan 

berita yang dimuat di media Inforiau.co yang berjudul “Silaturahim LAM 

Riau dan Inforiau.co: Penyelesaian Dugaan Pencemaran Nama Baik serta 

Perkuat Peran Media”
11

 terdapat pada Pasal 10 yaitu Wartawan Indonesia 

segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak 

akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau 

pemirsa.
12

 

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik yang mengacu pada 

pasal 1 sampai 11 di media online Inforiau.co. 

 

B. Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penelitian ini, maka 

penulis perlu menjelaskan beberapa istilah, adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan tersebut antara lain:  

  

                                                             
8
 Hasil wawancara dengan wartawan Inforiau tanggal 4 Februari 2019 di Pekanbaru. 

 
9

 https://m.halloriau.com/read-ketua-okp-lanr-dilaporkan-ke-polda-riau-atas-dugaan-

pencemaran-nama-baik/, pada tanggal 13 November/2018 pukul 14:09. 
10

 Sirikit Syah, Rambu-rambu Jurnalistik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011). Hal 174. 
11

 https://www.inforiau.co/news/read/silaturahim-lam-riau-dan-inforiau,/ pada tanggal 17 

November 2018 pukul 13:46. 
12

 Sirikit Syah. Op.Cit, hal 177. 

https://www.inforiau.co/news/read/silaturahim-lam-riau-dan-inforiau,/
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1. Pemahaman 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui. Dengan kata lain, 

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari 

berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.
13

 

2. Wartawan 

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari berita. Berita 

yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirimkan ke meja 

redaksi untuk dipublikasikan. Mencari, mengolah, menulis, atau 

menyusun berita tersebut akhirnya menjelma menjadi profesi.
14

 

3. Kode Etik Jurnalistik  

Kode etik jurnalistik merupakan landasan bagi moral profesi dan 

rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada 

wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 

seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya, 

sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan baik buruknya dan 

boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan 

berita.
15

 

4. Media Online 

Media online adalah segala jenis atau format media yang hanya 

bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. 

Media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara 

online.
16

 

  

                                                             
13

 Anas Sudijono, Pengantar Evalusi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 

hal 50. 
14

 Widodo, Menulis Berita di Surat Kbar dan Majalahh, (Surabaya; Indah, 1997), hal 81.  
15

 Muhammad Budyatma, Jurnalisitk Teori dan Praktik, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal 78. 
16

 Arista Risqunal Ula, Manajemen Redaksi Riauterkini.com dalam Menghadapi 

Persaingan Media Online di Riau, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No.1, (Februari,2015)  hal 34. 
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5. Inforiau.co 

Inforiau.co adalah salah satu situs media online di provinsi riau, 

inforiau.co merupakan media online yang diterbitkan setiap harinya, 

kantor inforiau.co ini berlokasi di Jl. Purwodadi Kecamatan Tampan, 

Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman 

wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online Inforiau.co?  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman 

wartawan terhadap kode etik jurnalistik pada media online Inforiau.co di 

Pekanbaru.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang nyata 

bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya kosentrasi 

jurnalistik. 

2) Sebagai bahan masukan, khususnya untuk mahasiswa ilmu 

komunikasi dan pihak-pihak yang bermaksud mengadakan 

penelitian terhadap media online.  

b. Secara Praktis  

1) Untuk mengetahui pemahaman wartawan Inforiau.co sudah 

memahami kode etik jurnalistik.  

2) Sebagai wadah bagi penulis untuk memahami dan 

mengaplikasikan ilmu yang selama penulis peroleh.  
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E. Sistematika Penulisan 

Agar mendapat gambaran yang jelas, dalam penulisan ini, maka 

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN : 

 Bab ini merupakan awal dari keseluruhan yang berisikan antara lain: 

Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  KAJIAN TEORI : 

  Bab ini kajian teori, yang berisikan antara lain: kajian teori, kajian 

terdahulu, dan kerangka pikir.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN : 

 Yang berisikan jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas 

data dan teknis analisis data.  

BAB IV  GAMBARAN UMUM :  

 Yaitu gambaran umum Inforiau.co, sejarah Inforiau.co, visi dan 

misi, struktur organisasi, sistem kerja, dan macam-macam berita 

surat kabar Inforiau.co. 

BAB V  HASIL PENELITIAN :  

 Pada bab ini akan berisikan hasil penelitian dan pembahasan.  

BAB VI  PENUTUP : 

 Dari keseluruhan bab yang ditampilkan dan digambarkan dalam 

kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori  

a. Pemahaman  

   Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Seorang dikatakan memahami sesuatu apabila 

ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang 

hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.
17

 

   Pemahaman dimulai setelah seseorangmelakukan proses mencari tahu. 

Setelah mengetahui maka tahap selanjutnya adalah memahami. Menurut 

Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menguasai pengertian. 

Pemahaman tampak pada alih bahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, 

penafsiran, dan memperkitakan. Untuk dapat memahami apa yang dipelajari 

perlu adanya aktivitas belajar yang efektif. Seseorang akan memiliki tingkat 

pemahaman yang tinggi apabila ia mencari tahu sendiri apa yang dipelajari. 

Bukan sekedar menghafal apa yang sudah ada.  

   Indikator pemahaman konsep menurut Benyamin S. Bloom sebagai 

berikut:
18

 

a. Penerjemahan (translation) 

  Penerjemahan yaitu menterjemahkan konsepsi abstrak menjadi 

suatu model. Misalnya dari lambing ke arti. Kata kerja operasional yang 

digunakan adalah menterjemahkan, mengubah, mengilustrasikan, 

memberikan definisi, dan menjelaskan kembali.   

b. Penafsiran (Interpretation) 

 yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu 

komunikasi, misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik, atau 

gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan 

                                                             
17 Anas Sudijono. Op.Cit, hal 50.  
18

 Muhsin, Rahma Johar, Elah Nurlaelah, “Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan 

Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual”, Jurnal 

Peluang, Vol. 2, No. 1 (Oktober 2013), hal 15. 
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adalah menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan, dan 

menggambarkan. 

c. Ekstrapolasi (extrapolation) 

 yaitu menyimpulkan dari sesuatu yang telah diketahui. Kata kerja 

operasional yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ini 

adalah memperhitungkan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, 

membedakan, menentukan dan mengisi.  

  Dalam system pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi 

hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membagi nya 

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotoris. 

  Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan adalah 

pemahaman, misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri 

sesuatu yang dibaca didengarnya, memberi contoh yang telah dicontohkan, 

atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Dalam taksonomi 

Bloom kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pada 

pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu 

ditanyakan sebab, untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui 

atau mengenal. 

  Pemahaman dibedakan kedalam tiga kategori: 

1) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan 

dalam arti sebenarnya, misalnya dari bahasa inggris kedalam bahasa 

Indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan merah putih. 

2) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan 

bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.  

3) Tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi, 

dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat dibalik yang 

tertulis.  
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Membuat contoh item pemahaman tidaklah mudah, cukup banyak 

contoh item pemahaman yang harus diberi catatan atau perbaikan sebab 

terjebak kedalam item pengetahuan. Sebagian item pemahaman dapat 

disajikan dalam gambar, denah, diagram, atau grafik. Dalam tes objektif, tipe 

pilihan ganda dan tipe benar salah banyak mengungkapkan aspek 

pemahaman.
19

 

Kesinambungan yang mendasari dimensi proses kognitif diasumsikan 

sebagai kompleksitas dalam kognitif, yaitu pemahaman dipercaya lebih 

kompleks lagi dari pada pemahaman dan seterusnya.
20

 

Disini tingkat pemahaman yang diteliti pemahaman tingkat dua yaitu 

pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu 

dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari 

grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.  

b. Wartawan  

1. Definisi Wartawan 

 Seperti dalam istilah atau pengetahuan umum, wartawan adalah 

orang-orang yang perkerjaannya mencari berita. Berita-berita yang dicari 

dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirimkan ke meja redaksi, untuk 

dipublikasikan. Mencari, mengolah, menulis/menyusun berita tersebut, 

akhirnya menjelma atau menjadi profesi. Orang yang menjalankan profesi 

itulah yang disebut wartawan. Sesuai dengan undang-undang No. 11 tahun 

1996, pasal 1 ayat 3 disebutkan: “Kewartawanan ialah pekerjaan/ kegiatan/ 

usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran 

dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain 

sebagainya untuk perusahaan, radio, televisi dan film”.
21

 

 Dalam pengertian sempitnya, kewartawanan bisa dipahami sebagai 

kegiatan yang berhubungan bentuk penulisan untuk media komunikasi 

massa (media of mass communication). Dalam pengertian journalism 

                                                             
19

 Nanana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal 24-25 
20

 Kuswana, Wowo Sunaryo, Taksonomi Kognitif (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2012), hal 111.  
21

 Widodo. Op.Cit, hal 81.
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disini tidaklah berarti kewartawanan baru. Yang dimaksud adalah bentuk 

baru karya tulis untuk media komunikasi massa. Journalism tersebut, 

mencakup beberapa unsur, satu diantaranya adalah pemberitaan. Yaitu 

segala sesuatu yang erat kaitanya dengan cara memperoleh bahan berita 

yang faktual dari suatu kejadian aktual, dituangkan bentuk tulisan.
22

 

 Sejarah pers dan wartawan, organisasi tata kerja keredaksian, 

bagian penyuntingan atau sub editing, teknik penulisan yang memberi 

opini seperti dalam features, editorial/tajuk rencana, rubrik-rubrik, foto 

journalism, hukum-hukum pers, kode etik jurnalistik, perusahaan pers dan 

grafika, itu erat sekali kaitannya dengan dunia atau ilmu jurnalistik.
23

 

 Dunia kewartawanan sebagai profesi, bukan hanya menyangkut 

segi teknik jurnalistik saja. Melainkan semua unsur yang menunjang bagi 

peningkatan pengetahuan wartawan. Kita mengenal istilah, wartawan 

profesional, wartawan lepas (free lance) atau ada juga koresponden dan 

kantor berita.
24

 

a. Wartawan Profesional 

Yaitu wartawan yang menjadikan kegiatan kewartawanan 

sebagai profesi, tugas tersebut dilaksanakan sebagai profesi atau 

pekerjaan. 

b. Wartawan Free Lance 

Yaitu wartawan yang tidak tergantung pada satu kabar saja. Ia 

melakukan kegiatan kewartawanan. Sedangkan karyanya mereka 

kirimkan ke berbagai media. Jadi tidak terikat dengan satu penerbitan 

atau surat kabar saja.  

c. Koresponden 

Hal itu sering dipakai untuk menyebut wartawan yang berada di 

daerah-daerah, dan tidak berada dalam satu wilayah kota dengan pusat 

penerbitan. Mereka bekerja mencari dan menulis berita. Berita itu 

                                                             
22

 Widodo. Op.Cit,  hal 81. 
23

 Widodo. Op.Cit,  hal 81. 
24

 Widodo. Op.Cit,  hal 82. 
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dikirimkan baik melalui Pos, Faksimil, Telephone, dan sarana 

komunikasi modern lain.  

d. Wartawan Kantor Berita 

Yaitu seorang wartawan dari suatu kantor berita atau Pess/News 

Agency. Wartawan ini mencari berita untuk suatu kantor berita. 

Kemudian beritanya disalurkan atau dijual ke lembaga penerbitan 

yang membutuhkan.
25

 

2. Syarat-Syarat Wartawan  

Ada empat kualitas yang mungkin perlu dimiliki seorang wartawan, 

yang harus diketahui adalah sebagai berikut:
26

 

a Pengalaman  

  Pengalaman adalah hal-hal atau kejadian-kejadian yang dialami 

orang. Mereka berasal dari disiplin-disiplin ilmu diluar jurnalistik itu 

kebanyakan mendapatkan keterampilan mereka dari pengalaman. 

Pengalaman inilah yang telah mencetak wartawan-wartawan ternama 

disurat kabar seperti Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, 

Republika, Media Indonesia, dan lain-lain.  

b Perasaan Ingin Tahu 

  Ketika seorang wartawan meliput sebuah peristiwa musibah, rasa 

ingin tahu wartawannya segera saja memberondongkan pertanyaan-

pertanyaan “mengapa musibah itu terjadi? Bagaimana terjadinya? Kata 

siapa korban yang jatuh itu sepuluh orang? Benarkah jumlah korban itu 

hanya terdiri dari pria dan anak-anak warga masyarakat biasa? 

Mengapa wanita tidak menjadi korban?” dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang dipicu oleh perasaan ingin tahu itu, ia pun akan banyak mendapat 

lebih banyak informasi tentang peristiwa musibah tersebut dari pada 

yang diperlukan pembacanya.
27

 

 

 

                                                             
25

 Widodo. Op.Cit,  hal 82. 
26

 Muhammad Budyatna. Op.Cit, hal 78.
 

27
 Muhammad Budyatna. Op.Cit, hal 78. 
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c Daya Khayal  

  Daya khayal sering juga disebut imajinasi. Menurut Charney, 

wartawan pun mengunakan daya kahayalnya tetapi dengan caranya 

sendiri. Ia mengumpulkan fakta-fakta yang tampaknya tidak saling 

berkaitan ia mempertautkannya dalam sebuah konteks sehingga tercipta 

sebuah realitas.
28

 

  Oleh karena itulah, pers bukan saja harus mengungkapkan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi secara aktual dan factual dalam 

pemberitaannya, tetapi harus pula mengungkapkan hal-hal yang ada 

kaitannya sebelum peristiwanya terjadi.
29

  

d Pengetahuan  

  Seorang wartawan yang tidak menguasai paling sedikitnya ilmu 

pengetahuan kemasyarakatan, akan sulit mempresepsikan dinamika 

yang dialami masyarakat Indonesia. 

  Adapun untuk menjadi wartawan, antara lain sebagai berikut:
30

 

(1) Berpengetahuan luas 

 Wartawan harus mempunyai pengetahuan umum yang luas 

(general knowledge). Sebab, untuk bisa menulis berita yang baik, 

diperlukan reference atau referensi yang memadai. Tampa latar 

belakang pengetahuan umum yang luas, tidak mungkin wartawan 

bisa menulis berita dengan baik.  

(2) Bertanggung jawab social  

 Dalam menjalankan profesinya. Wartawan harus mempunyai rasa 

tanggung jawab yang tinggi (social responsibility). Wartawan harus 

menunjang tinggi off the record, yaitu hal-hal yang tidak boleh 

diberitakan.  

(3) Interest berbagai aspek kehidupan 

 Wartawan hendaknya terhadap berbagai aspek atau segi kehidupan. 

Sebab berita itu juga meliputi berbagai aspek tersebut. Wartawan 

tidak boleh memiliki rasa rendah diri. Sebaliknya harus mersa 

                                                             
28

 Muhammad Budyatna. Op.Cit, hal 80. 
29

 Muhammad Budyatna. Op.Cit, hal 82. 
30

 Gunjar Banjarmahor, Wartawan Freelance Paduan Menulis Artikel untuk Media Cetak 

dan Elektronika. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hal 83. 
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percaya diri. Untuk membangkitkan rasa percaya diri, perlu 

didorong dengan berbagai persiapan. Baik pengetahuan atau 

mental. Rasa minder atau tidak percaya diri, pada hakekatnya 

timbul karena kurang adanya kesiapan yang matang. Untuk itu 

wartawan harus rajin membaca, agar memperoleh pengetahuan 

umum yang luas. Sehingga dapat meningkatkan kualitas profesi. 

Sebab dalam kerjanya, wartawan akan menghadapi bermacam-

macam orang dengan berbagai latar belakang pengetahuan, dan 

sebagainya.
31

 

(4) Ulet dan tekun 

 Wartawan harus ulet dan tekun serta pemberani, hal tersebut sangat 

dibutuhkan oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya 

sehari-hari.  

(5) Patut pada kode etik 

 Wartawan dalam menjalankan tugas dan profesinya, diatur oleh 

norma-norma. Baik itu yang berupa norma intern profesi berupa 

kode etik jurnalistik maupun norma-norma umum, yang berlaku 

disuatu Negara, untuk itu wartawan dituntut harus patuh pada 

norma atau undang-undang yang berlaku. 

  Seringkali wartawan menjumpai kesulitan-kesulitan akibat 

pelanggaran nilai-nilai profesi. Jika perlu hal itu jangan sampai 

terjadi, meskipun suatu ketika sulit atau bahkan tidak bisa 

dihindari. Namun apabila wartawan teliti, cermat dalam 

menjalankan tugasnya, maka hal itu tidak akan terjadi. Hal itu 

misalnya, berhadap dengan aparat hukum, dan setelah ada putusan 

hakim wartawan yang kalah hal itu menunjukkan bahwa wartawan 

kurang teliti, kurang korek dalam menulis berita dan seterusnya. 
32

  

 

                                                             
31

 Ibid, hal 83. 
32

 Ibid, hal 84. 
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3. Klasifkasi Wartawan  

a. Wartawan Koran 

Pada dasarnya, wartawan terbagi dalam dua klasifikasi, yakni 

wartawan media cetak dan wartawan media elektronik. Namun, dalam 

perkembangannya sekarang ini, berlaku pula sebutan yang lebih 

spesifik: wartawan koran, yakni wartawan yang secara khusus hanya 

berkerja untuk koran atau surat-surat kabar. Misalnya, wartawan 

kompas, wartawan Media Indonesia, wartawan rakyat merdeka, 

wartawan pikiran rakyat, dan wartawan republika.
33

 

 Tugas para wartawan koran relatif cukup berat sebab mereka 

harus mencari atau meliput berita setiap hari. Itu pun bukan satu berita 

saja, melainkan bisa dua atau tiga berita terbaru atau pengembangan 

berita. Ini konsekuensi logis yang harus mereka jalani sebagai 

wartawan media cetak yang terbit setiap hari. Kalau tidak begitu, 

halaman berita bisa kosong dan korannya terancam tidak terbit.
34

 

b. Wartawan Majalah & Wartawan Tabloid 

Para wartawan yang berkerja dimajalah, entah majalah berita, 

hiburan, wanita atau keluarga, juga mendapat sebutan khusus, yakni 

wartawan majalah, misalnya wartawan majalah Tempo, wartawan 

majalah Gatra, dan wartawan majalah Femina.
35

 

Karena majalah umumnya terbit mingguan (sekali seminggu), 

pola kerja wartawan majalah agak berbeda dengan wartawan koran. 

Wartawan majalah mungkin datang ke kantor setiap hari dan mencari 

berita juga setiap hari, tetapi tidak wajib membuat berita setiap hari. 

Yang penting mereka melaksanakan tugas liputan, dan biasanya ada 

tenggal waktu (deadline) tertentu, kapan berita harus selesai ditulis 

serta diserahkan ke derakturnya. Hal ini bergantung pada media 

(majalah) masing-masing. Majalah yang terbit hari senin misalnya, 

                                                             
33

 Zaenuddin, The Journalist Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Para 

Mahasiswa Jurnalistik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal 31. 
34

 Ibid, hal 31. 
35

 Ibid, hal 32. 
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umumnya deadlinehari jumat dan sabtu. Maka sebelum deadline itu, 

wartawan majalah menyerahkan berita yang telah dibuatnya kepada 

redaktur.
36

 

c. Wartawan Radio 

Di Indonesia, sebuatan wartawan radio sudah muncul sejak 

pulahan tahun silam sebab sejak masa prakemerdekaan sudah ada BRI 

(Radio Republika Indonesia) yang secara dominan dan rutin 

menyiarkan berita-berita nasional maupun internasional. Juga, sejak 

dulu telah ada jurnalisme radio yang diajarkan dilembaga-lembaga 

pendidikan jurnalistik. Jika sekarang sebutan itu semakin populer, 

tentu saja karena pertumbuhan dan perkembangan pesat radio-radio 

swasta yang juga menyiarkan berita. Dengan kata lain, radio-radio 

swasta juga kini memiliki wartawan-wartawan khusus peliput berita.
37

 

d. Wartawan televisi 

Para jurnalis yang berkerja di televisi juga mendapat sebutan 

khusus : wartawan televisi. Bahkan, wartawan televisi kini memiliki 

kebanggaan tersendiri jika dibandingkan dengan wartawan-wartawan 

media cetak. mengapa? sebab wartawan televisi selalu disorot kamera 

dan saat bertugas menyiarkan berita dirinya pasti tampil di televisi. 

Tidak heran bila kemudian banyak wartawan televisi menjadi 

terkenal.
38

 

Pola kerja wartawan televisi sebetulnya hampir sama dengan 

wartawan koran atau wartawan majalah. Wilayah dan objek liputan 

beritanya juga sama. Yang membedakannya adalah wartawan televisi 

yang selalu didampingi juru kamera atau kamerawan. Tekanan berita 

yang diliputnya terletak pada gambar dan sedikit narasi. Karena itu, 

seringkali kita melihat dilapangan seorang wartawan televisi tidak 

                                                             
36

 Ibid, hal 33.  
37

 Ibid, hal 34.  
38

 Ibid, hal 35. 
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datang sendiri, tapi selalu didampingi kamerawannya. mala kerapkali 

mereka datang secara tim untuk liputan berita-berita besar.
39

 

e. Wartawan Infotainment 

Sejak maraknya acara tayangan infotainment di TV-TV, muncul 

pula sebutan wartawan infotaiment, yakni mereka yang bertugas 

meliput informasi dunia hiburan yang dikemas untuk tayangan 

tersebut. Tayangan infotainment hingga saat ini telah mencapai 

belasan, diantaranya : Insert, Silet, Kabar-kabari, G-spot, Kroscek, 

Waswas, dan Espreso. Tayangan Cek & Recek yang digagas ilham 

Bintang mengklaim sebagai pelopor jurnalisme infotainment dan 

sekaligus mengawali kelahiran wartawan-wartawan infotainment di 

indonesia.
40

 

f. Wartawan Online 

Dalam dunia jurnalistik, kini juga berlaku sebutan wartawan 

online, yakni para jurnalis yang berkerja untuk media atau situs-situs 

berita di internet. Sejak tahun 1990-an, jumlah wartawan online terus 

meningkat seiiring tumbuhnya situs berita. Sebagaimana wartawan 

koran dan wartawan majalah, wartawan online juga meliput berita 

dilapangan dan kemudian menuliskannya. Karena itu, kemampuan 

atau keterampilan menulis berita menjadi syarat mutlak bagi setiap 

wartawan online. Termasuk didalamnya adalah kemahiran berbahasa 

(indonesia) jurnalistik serta memahami pemakaian ejaan dan tanda 

baca. Tampa tahu semua aspek itu, anda tidak akan bisa menjadi 

wartawan online yang baik dan handal.
41

 

g. Wartawan Foto/ Fotografer 

Para fotografer memiliki peranan yang sangat penting, bahkan 

tidak dapat dipisahkan bagi produk jurnalistik, khususnya jurnalistik 

media cetak dan online. Fotografer lah yang merekam setiap kejadian 

atau peristiwa ke dalam gambar/ foto, dan foto-foto itulah yang 

                                                             
39

 Ibid, hal 36. 
40

 Ibid, hal 37. 
41

Ibid, hal 38. 
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menjadi fakta paling autentik. Tampa foto, kadang berita menjadi 

hambar dan kurang bermakna. Dengan adanya foto, sebuah berita 

menjadi sempurna dan istimewa. Bahkan, sebuah foto bisa 

mengalahkan berita, foto berbicara banyak mengenai suatu peristiwa. 

Itulah yang disebut foto berita atau lebih dikenal sebagai foto 

jurnalistik.
42

 

4.  Profesi Wartawan 

 Profesi wartawan menuntut tanggung jawab yang memerlukan 

kesadaran tinggi dari pribadi wartawan sendiri. Inilah yang disebut dalam 

dunia jurnalistik sebagai self-perception wartawan atau persepsi dari pada 

wartawan. Kesadaran tinggi ini hanya dapat dicapai apabila ia memiliki 

kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan jurnalistik yang memadai 

dalam menjalankan profesinya, baik yang diperolehnya melalui pelatihan 

atau pendidikan khusus maupun hasil dari bacaannya.
43

 

 Profesi wartawan pada masa kini berkembang sangat pesat. Secara 

kualitas, kebanyakan, bahkan mayoritas wartawan masa kini adalah 

sarjana atau mereka yang pernah mengikuti pendidikan tinggi, bukan lagi 

tamatan SMA. Secara kuantitas, semakin banyak pula orang memiliki 

profesi wartawan. Bukan hanya para lulusan fakultas komunikasi atau 

ilmu jurnalistik, tetapi juga para sarjana ilmu pengetahuan lainnya.
44

 

 Zaman sekarang, profesi wartawan juga cukup mewah sangat jauh 

berbeda dengan kondisi dua puluh tahun lalu. Dulu wartawan dikesankan 

dengan penampilan orang setengah tua yang kumuh, bersepatu-sandal, 

membawa tas lusuh dan kamera butut serta berselempang haduk. Kini 

wartawan-wartawan tampil gagah, energi, tampan, cantik, dan berbusana 

rapih nan wangi, bahkan berdasi serta memegang handphone (HP). Lebih 

dari itu, profesi wartawan zaman sekarang juga cukup populer, terutama 

mereka yang berkerja di media elektronik khususnya televisi. Ada nama 
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dan wajahnya dikenal masyarakat karena sering tampil dilayar kaca, baik 

sebagai reporter maupun pembaca berita (news anchor).
45

 

 

c. Kode Etik Jurnalistik  

1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik 

Menurut Rosihan Anwar dalam buku Bahasa jurnalistik, kode etik 

jurnalistik merupakan alat kontrol bagi setiap wartawan dalam 

melaksanakan tugas jurnalistik. Kode etik jurnalistik disusun atas prinsip 

bahwa pertanggung jawaban atas pentaatannya terletak pada hati nurani 

wartawan Indonesia. Melalui kode etik jurnalistik, wartawan dapat 

mengetahui dengan jelas aturan main dalam bidang kewartawanan.
46

 

Kode etik jurnalistik merupakan landasan bagi moral profesi dan 

rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada 

wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya 

dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode 

perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh 

tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.
47

 

Dalam menjalankan kebebasan pers, wartawan atau insane pers 

dikontrol oleh rambu-rambu, yaitu kode etik jurnalistik, hal ini bertujuan 

agar wartawan tidak lalai atau bahkan dengan sengaja melakukan 

pelanggaran hingga merugikan orang lain. Oleh karena itu, kode etik 

dirumuskan untuk melindungi organisasi dan anggotaan dari tekanan dan 

atau gangguan yang datang dari luar serta menjamin masyarakat dalam 

memperoleh informasi yang layak.
48

 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa kode etik jurnalistik merupakan aturan tingkah laku 

yang berupa norma tertulis dan berkaitan dengan profesi wartawan serta 

mengatur sikap, tingkah laku, dan taat karna penerbitan. Adapun 
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kewajiban setiap wartawan adalah berpegang teguh pada aturan main yang 

berlaku dalam kode etik jurnalistik. Menaati kode etik jurnalistik berarti 

menghargai dan loyal terhadap profesi sebagai wartawan.  

Semua profesi memiliki aturan main yang disebut kode etik 

jurnalistik profesi. Demikian pula dengan profesi wartawan. Dalam 

menjalankan profesinya sehari-hari, wartawan terikat dengan kode etik 

proofesinya. Persatuan wartawan Indonesia (PWI), Analisis Jurnalistik 

Independen (AJI), PWI Reformasi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia 

(IJTI), dan lain-lain. Mereka masing-masing memiliki kode etiknya 

sendiri. Namun Dewan Pers bersama 29 Organisasi wartawan (termasuk 

yang disebutkan diatas) telah menyepakati Kode Etik Jurnalistik Indonesia 

pada tahun 2006).
49

 

Atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode 

Etik Jurnalistik yang terdiri atas 11 pasal yaitu:  

Pasal 1:  

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita  yang 

akurat, berimbang dan tidak bertikat buruk. 

Penafsiran : 

a.  Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan 

suara hati nurani tampa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari 

pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 

b.  Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa 

terjadi. 

c.  Berimbang berarti semua pihak dapat kesempatan setara. 

d.  Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-

mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. 

 Pasal 2:  

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam 

melaksanakan tugas jenis jurnalistik. 

Penafsiran: 
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a.  Menunjukkan identitas diri kepada narasumber. 

b.  Menghormati hak privasi. 

c.  Tidak menyuap. 

d.  Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya. 

e.  Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, 

suara, dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan 

secara berimbang. 

f.  Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian 

gambar, foto, suara. 

g.  Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan 

lain sebagai karya sendiri. 

h.  Penggunaan cara-cara tertentu dapat mempertimbangkan untuk 

peliputan berita investigasi bagi kepentingan public. 

 Pasal 3: 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta 

menerapkan asas praduga tak bersalah.  

Penafsiran: 

a. Menguji informasi berarti melakukan chek and recheck tentang 

kebenaran informasi itu. 

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada 

masing-masing pihak secara professional. 

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini 

berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa 

interprestasi wartawan atas fakta. 

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 

Pasal 4: 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan 

cabul. 

Penafsiran:  
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a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnyaoleh 

wartawan sebagai hal yang tidak sesuai fakta terjadi. 

b. Fitnah berarti tuduhan tampa dasar yang dilakukan secara sengaja 

dengan niat buruk.  

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, 

gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk 

membangkitkan nafsu birahi.  

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantum 

waktu pengambilan gambar dan suara. 

Pasal 5:  

Wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 

kejahatan susila dan tidak  menyebutkan identitas anak yang menjadi 

pelaku kejahatan. 

Penafsiran:  

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri 

seseorang yang menundakan orang lain untuk melacak. 

b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun yang belum 

menikah. 

Pasal 6: 

 Wartawan indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima 

suap. 

Penafsiran: 

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil 

keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat betugas 

sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. 

b. Suap adalah segala pemberitaan dalam bentuk uang, benda atau 

fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. 

Pasal 7:  

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber 

yang tidak tersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 
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menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “of the 

record” sesuai dengan kesepakatan. 

Penafsiran: 

a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan 

keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. 

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiran berita sesuai 

dengan permintaan narasumber. 

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari 

narasumber yang disiarkan atau diberitakan tampa menyebutkan 

narasumbernya. 

d. “off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber 

yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. 

Pasal 8 : 

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 

prasangka dan diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, 

ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak 

merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat 

jasmani. 

Penafsiran : 

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu 

sebelum mengetahui secara jelas. 

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 

Pasal 9 :  

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 

pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.  

Penafsiran: 

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-

hati. 

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan 

keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. 
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Pasal 10 : 

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita 

yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada 

pembaca, pendengar, atau permisa.  

Penafsiran: 

a. Segera berati tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada 

maupun tidak ada teguran dari pihak luar. 

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan 

substansi pokok. 

Pasal 11 :  

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 

profesional. 

Penafsiran: 

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk 

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa 

fakta yang merugikan nama baiknya. 

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan 

informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun 

tentang orang lain. 

c. Profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan 

Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh 

organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
50

 

2. Fungsi Kode Etik Jurnalistik 

Fungsi utama dari Kode Etik Jurnalistik adalah agar para 

pengemban profesi berlaku etis sesuai dengan standar moral yang berlaku. 

Tujuan standar ini adalah untuk menjamin kaum professional dapat 

bertanggung jawab dalam tingkat tertinggi dari penampilannya dan 

mempertahankan mereka untuk setia pada kewajiban kejujuran, kesetiaan 

dan kewajiban.
51
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Kode etik hanya akan efektif jika wartawan (jurnalis) mengetahui 

dan menggunakan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Untuk 

memenuhi tuntutan pekerjaan dan menegakkan standar masyarakat, dan 

jurnalisme yang telah ditetapkan bagi profesi ini, tujuan penting yang 

hendak dicapai adalah:
52

 

a) Jurnalis dapat dipercaya akurat, jujur dan independen, dan memenuhi 

janji. 

b) Jurnalis menghormati dan sensitif terhadap standar dan selera 

komunikasi. 

c) Jurnalis wartawan memiliki penghargaan yang tinggi kepada privasi 

personal. 

d) Jurnalis memperlakukan orang dengan sopan dan tatakrama. 

e) Jurnalis bersikap adil dan tidak memihak. 

f) Jurnalis memperhatikan kelengkapan dan konteks dari fakta dan opini 

yang dipakai dalam penulisan berita. 

g) Jurnalis mau mengakui dan mengoreksi kesalahan. 

h) Jurnalis mendengarkan pertanyaan dan keluhan dari publik. 

i) Jurnalis berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek 

pekerjaannya.  

3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik 

  Pasal-pasal dalam Kode Etik Junalistik (Dewan Pers dan beberapa 

organisasi wartawan, 2006) cukup banyak dan mencakup hal yang luas. 

Ada beberapa isu dalam kode etik junalistik yang paling sering dilanggar 

oleh wartawan. Pelanggaran kode etik yang paling sering mereka lakukan 

adalah (a) menerima amplop, (b) melanggar kesepakatan off the recod, 

(c) melanggar ketentuan cover both sides atau prinsip keseimbangan, (d) 

melanggar privasi. 

Dibawah ini adalah pelanggaran kode etik yang paling sering 

dilakukan oleh wartawan yaitu sebagai berikut: 
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a. Tentang Amplop 

 Dalam kode etik jurnalistik Dewan Pers 2006, aturan tentang 

amplop tertera pada pasal 6 yang berbunyi “wartawan Indonesia tidak 

menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”, Amplop pada 

umumnya diberikan kepada wartawan oleh narasumber dengan dua 

tujuan : (a) agar wartawan memberitakan yang baik, atau (b) agar 

wartawan tidak memberitakan kabar buruk (skandal). Wartawan 

mungkin bisa membohongi redaktur, pimpred, kolega, bahkan 

pembaca. Tetapi wartawan tak bisa membohongi diri sendiri dan 

Allah SWT, tetapi karena Kode Etik Jurnalistik tidak mengikat hati 

nurani wartawanlah yang diandalkan untuk mengatasi sendiri 

problematik dalam pekerjaannya.
53

 

 Didalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik itu sudah sangat jelas 

apa yang disebut “Amplop”, menyalahgunakan profesi dan menerima 

suap. Disebuah pasal kode etik jurnalistik AJI bahkan lebih jelas lagi 

amplop adalah sogokan.
54

 

b. Off The Record 

 Penting diketahui, apakah permintaan Off The Record itu 

disampaikan sebelum wawancara dan telah disepakati oleh kedua 

belah pihak? Bila wartawan telah mengetahui permintaan off the 

record dan menyetujuinya, kemudian dia tetap menyiarkan informasi 

tersebut, itu berarti wartawan atau pers melakukan pelanggaran etika 

profesi. Dalam kode etik jurnalistik manapun (versi PWI, AJI, AJTI, 

dan lain-lain), persoalan ini sudah jelas. Kode Etik Jurnalistik yang 

disepakati 29 organisasi wartawan pada tahun 2006 menyebutkan 

pasal 7 “wartawan menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang, dan off the record sesuai kesepakatan”.
55
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c. Balance atau Cover Both Sides 

 Persoalan keberpihakan media berkaitan dengan standar 

jurnalistik yang disebut balance atau cover both sides, dan termasuk 

dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers, 2006). Berita harus 

impartikal, tidak berat sebelah, tidak memihak, berimbang.
56

 

d. Berita Tanpa Wawancara 

 Persoalan berita tanpa wawancara bisa disebabkan dua hal: (a) 

narasumber menolak berkomentar, atau (b) wartawan tak cukup 

berusaha (bahkan malas). Namun, tampa wawancara sebuah berita 

mudah tergelincir menjadi opini atau berita yang tak terverivikasi.
57

 

e. Cloning, Copy Paste, Plagiarisme 

 Dimasa orde baru, hal terburuk dalam profesi wartawan adalah 

bila mana wartawan Cuma menyorongkan mikrofon didepan mulut 

narasumber, lalu menunggu wartawan lain bertanya, jadi dia numpang 

pertanyaan sekaligus jawabannya. Hal buruk berikutnya: angle tulisan 

di banyak media menjadi sama, karena berasal dari pertanyaan yang 

sama.
58

 

 Salah satu penggunaan dalam penggunaan computer 

menyebabkan tumbuhnya “junalisme copy paste”. Berita copy paste 

biasanya diambil dari kantor-kantor berita dalam dan luar negeri, atau 

dari media online (dotcom), untuk digunakan media cetak surat kabar 

maupun majalah. Tampa menyebutkan sumbernya. Pelaku ini sama 

saja dengan plagiat. Dalam kode etik jurnalisitk PWI, AJI maupun 

versi Dewan Pers, jelas-jelas tercantum larangan plagiarism atau 

peciplakan.
59

 

 Selain urusan persaingan bisnis antar media, kebiasaan copy 

paste dan cloning sangat tidak baik bagi perkembangan kualitas dan 

profesionalisme wartawan, wartawan yang maunya serba instan, 
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tampa berpikir, tampa ikut mengajukan pertanyaan, tampa merasakan 

hawa panas dilokasi kebakaran, tampa merasakan hujan debu didekat 

gunung meletus, tampa basa kaki celananya di wilayah banjir. 

Wartawan semacam ini akan mengahsilkan tulisan yang kering tak 

berjiwa, bahkan tidak menyakinkan alias kurang terpercaya.
60

 

4. Pengertian Etika Jurnalistik 

 Etika merupakan peraturan tidak tertulis sebagai hasil kesepakatan-

kesepakatan dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi 

yang lain. Dalam etika tidak ada kekuatan yang sifatnya memaksa, 

semuanya berpulang kepada hati nurani setiap individu.
61

 

 Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral, yang 

mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika jurnalisitk 

ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan 

si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau mengindarkan 

khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dan 

tindakan atau perilaku keliru dan si jurnalis bersangkutan. 
62

  

 

d. Media Online 

1. Definisi 

 Menurut Aristra media online bisa disebut juga dengan 

cybermedia, internet media, dan new media (media baru). Dimana pers 

online ini dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di 

internet. Media online juga merupakan media generasi ketiga setelah 

media cetak dan media elektronik. pedoman pemberitaan Media Siber 

(PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media online sebagai 

segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan 

melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-

undang pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers 
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Media online juga dengan digital  media adalah media yang tersaji secara 

online di internet, menurut Romli pengertian media online dibagi 

menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus:
63

 

a. Pengertian secara umum 

 Media online adalah segala jenis atau format media yang hanya 

bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, vidio, dan suara. 

Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai 

sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online 

secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, 

whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori 

media online.
64

 

b. Pengertian secara khusus  

Media online adalah terkait dengan pengertian media dalam 

konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media 

komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa 

mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.
65

 

 Jenis-jenis media online yang dikenal saat ini dapat diklasifikasi 

menjadi:
66

 

1) Mesin pencari (search engine) 

Mesin pencari yaitu situs web yang menjadi pintu masuk 

segala macam jenis informasi yang diinginkan, contohnya seperti 

Google, Big, dan Yahoo.  

2) Portal 

Portal yaitu website yang menyediakan berbagai macam 

informasi seperti portal berita CNN, BBC, Detik, Okezone, dan 

sebagainya. 
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3) Media Sosial 

Media sosial yaitu situs web yang menjadi forum online 

untuk berinteraksi, berteman, berbagai informasi, ngobrol atau 

bertegur sapa seperti Blog, Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, dan lainnya.  

4) Aplikasi Chating 

Aplikasi Chating yaitu software atau program yang 

memungkinkan orang-orang mengobrol secara online tampa batas 

geografis seperti Skype, Yahoo, Massengger, WhatsApp, Line, 

dan sebagainya. 

5) Surat Elektronik 

Surat elektronik merupakan akun di sebuah situs web yang 

menyediakan sarana bertukar pesan atau informasi melalui 

internet seperti Yahoo Mail dan Google Mail.  

6) Perdagangan Elektrronik 

Perdagangan elektronik yaitu situs jual beli online yang 

berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, serta 

transaksi barang dan jasa yang dilakukan secara online termasuk 

marketplace seperti Kaskus, Berniaga, OLX, Toko Bagus, dan 

lain-lain. 

Menurut Iswara dalam jurnal Firda Abraham ada beberapa 

karakteristik media online yaitu:
67

 

a) Kecepatan informasi (aktualitas), kejadian atau peristiwa di 

lapangan dapat langsung di upload ke dalam situs media online 

tampa harus menunggu hitungan menit, jam atau hari. 

Distribusi informasi cepat ke pasar dengan jangkauan global 

lewat jaringan internet dan dalam waktu yang bersamaan 

informasi sudah tertuang dalam bentuk kata dan fakta.  
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b) Adanya pembaruan informasi, informasi disampaikan secara 

terus menerus karena adanya pembaruan informasi. 

penyajiannya bersifat realtime karena dalam penyedian 

informasi langsung tampa putus, hanya tergantung kapan 

pengguna mau mengaksesnya.  

c) Iteraktifitas, media online miliki fungsi interaktif yang dapat 

menyampaikan keluhan, saran, tanggapan. Contohnya 

chatroom, e-mail, dan games. 

d) Personalisasi, media online memberikan peluang kepada setiap 

pengguna hanya mengambil yang relevan dengan dirinya.  

e) Kapasitas, informasi yang dimuat media online memiliki 

kapasitas besar, nyaris tampa batas. Penyimpanan pun ada di 

server komputer dan sistem global. Informasi dapat ditambah 

kapan saja, pengguna dapat mencarinya kapan saja dengan 

mesin pencari.  

f) Hyperlink, setiap data dan informasi yang disajikan dapat 

dihubungkan dengan sumber lain yang berkaitan dengan 

informasi tersebut. Karakteristik hyperlink ini membuat 

pengguna media online bisa berhubungan dengan pengguna 

lainnya setiap masuk kesebuah situs media online dengan 

menggunakan fasilitas yang sama dalam media tersebut. 

  Perkembangan dan kemajuan teknologi internet yang sangat 

pesat dan menambah keseluruh penjuru dunia telah dimamfaatkan 

oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan 

termasuk didalamnya pendidikan dan pembelajaran dalam media 

online. Berbagai percobaan untuk mengembangkan perangkat lunak 

yang dapat menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan terus 

dilakukan.
68

 

Media online melalui internet mempermudah para pemakainya 

untuk mendapatkan informasi-informasi di dunia cyber, lembaga-

lembaga milik pemerintah dan institusi pendidikan dengan 

menggunakan komunikasi protokol yang terdapat pada komputer, 

                                                             
68

 Algu Ready. Op.Cit, hal 4. 



32 

 

 

seperti transmision control protocol yaitu suatu protokol yang terdapat 

pada komputer, seperti transmision control protocol yaitu suatu 

protokol yang sanggup memungkinkan sistem apapun antar sistem 

jaringan komputer dapat berkomunikasi baik secara lokal maupun 

internasional.
69

 

2. Perkembangan Media Online 

 Internet di Indonesia bermula pada tahun 1990-an. Awalnya adalah 

proyek hobi dari sejumlah orang yang tertarik membangun jaringan 

komputer. Rahmat M. Samik-Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad 

Ihsan, Robby Soebiakto, Putu Surya, Firman Siregar, Adi Indrayanto, 

Onno W. Purbo adalah nama-nama yang kerap disebut di awal sejarah 

internet di negeri ini.
70

 

 Wabah internet mulai mengemukakan di publik saat jasa layanan 

internet komersil pertama yaitu Indonet berdiri pada 1994 Selanjutnya, 

tidak ada catatan yang akurat sejauh ini mengenai situs pertama Indonesia 

yang tayang di dunia maya. Catatan tentang media pertama yang hadir di 

internet jauh lebih pasti yaitu Republika Online (www.republika.co.id) 

yang tayang perdana pada 17 Agustus 1994, satu tahun setelah Harian 

Republika terbit. Berikutnya, pada 1996 awak tempo yang “menganggur” 

karena majalah mereka dibredel rezim orde baru pada 1994 mendirikan 

tempo interaktif.com (sekarang www.tempo.co).
71

 

 Bisnis Indonesia juga meluncurkan situsnya pada 2 September 

1996. Selanjutnya, jauh dari Jakarta, pada 11 Juli 1997, Harian Waspada di 

Sumatera Utara meluncurkan Waspada Online (www.waspada.co.id). Tak 

lama setelah Waspada Online, muncul Kompas Online 

(www.kompas.com) pada 22 Agustus 1997. Merekala generasi pertama 

media online di Indonesia. Kontennya hanya memindahkan halaman edisi 

cetak ke internet, kecuali tempo interaktif yang tidak lagi memiliki edisi 

cetak. Pada tahun-tahun ini berita-berita yang tayang di situs-situs media 
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online itu bersifat statis. Internet pun belum begitu populer di tanah air. 

Selain itu, situs-situs berita itu belum berorientasi bisnis.
72

 

 Sejumlah petinggi media tersebut yang dihubungi AJI Indonesia 

bercerita tentang konsep awal mereka terjun ke online. Edi Taslim, Vice 

Director PT Kompas Cyber Media, menceritakan, konsep awal Kompas 

Online hanya memindahkan konten Harian Kompas ke internet. Redaktur 

tempo.co (nama baru tempo interaktif.com), Widiarsi Agustina, 

mengemukakan tempo interaktif.com bukan merupakan versi online dari 

Majalah Tempo yang dibredel tahun 1994. Namun, seperti halnya majalah, 

tempo interaktif. com di-update mingguan. Daru Priyambodo, Pemimpin 

Redaksi tempo.co, mengemukakan hal yang sama. Media-media online 

yang muncul pada tahun-tahun pertama ini sebenarnya hanya salinan dari 

versi cetak. Mereka belum memiliki model bisnis yang dirancang untuk 

menghasilkan laba karena media ini dilahirkan sebagai simbol prestise.
73

 

3.    Keunggulan Media Online 

 Sebagai media yang menggunakan perangkat komputer dan 

internet, media online mempunyai beberapa keunggulan, yaitu:
74

 

1) Mampu menyajikan berita dan informasi dalam waktu yang sangat 

cepat.  

2) Aktual, real time. Berita bisa langsung dipublikasikan pada saat 

kejadian berlangsung. Karakter ini juga dimiliki media televisi dan 

radio, namun kelebihan media online adalah mekanisme publikasi real 

time itu lebih leluasa, tampa dibatasi periodisasi dan jadwal terbit atau 

jadwal siaran (program). Kapan dan dimana saja, maka wartawan 

media online mampu mengaplikasikan berita. 

3) Leluasa dengan jadwal. Bisa diterbitkan dari mana saja dan kapan 

saja.  

4) Berita tersimpan dan dapat di akses kembali dengan mudah, Media 

online bisa menerbitkan dan mengarsipkan artikel-artikel untuk dapat 

dilihat kembali kapan saja.  
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5) Multimedia. Media online dapat menyajikan informasi lebih kaya 

dibandingkan jurnalisme tradisional, yaitu bisa menggabungkan 

tulisan (script), gambar (grafis), dan suara (audio), bahkan audio-

visual dalam satu kesatuan. 

6) Memberi pilihan pada publik untuk memberi tanggapan, berintekrasi, 

atau bahkan meng-customize (menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan publik bersangkutan) terhadap berita-berita tertentu 

(interactivity).  

7) Kaya informasi. Media online bisa menyiarkan informasi dalam 

jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan dan sangat pendek. 

pengelola media online sangat mungkin mengupload atau posting 

informasi berbau atau durasi. 

 

e. Teori Gatekeeper 

Teori dasar yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teori 

Gatekeeper, istilah Gatekeeper pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada 

bukunya Human relation. Gatekeeper dapat berupa orang atau satu kelompok 

yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima. 

Gatekeeper adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan. 

Informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber 

informasi yang ada dikantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang 

di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang 

yang bersedia memuatnya terbatas.  

Hal ini dapat diartikan bahwa gatekeeper merupakan satu gerbang 

yang bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. Gatekeeper dalam 

badan pers, pada umumnya dilakukan oleh wartawan adalah orang-orang 

yang pekerjaannya mencari informasi. Informasi-informasi yang dicari dan 

ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirim ke meja redaksi. Wartawan 

pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran 

dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain.  
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Melalui fungsi gatekeeper berbagai informasi yang masuk dari luar 

dikenakan sensor, diperiksa dan diperiksa lagi. Kemudian diputuskan 

berdasarkan kebijaksanaan redaksi yang diterbitkan, dengan demikian 

informasi yang disajikan hasil olahan didasarkan kepada kebijaksanaan 

redaksi dengan harapan mampu memberikan berita-berita yang benar-benar 

dibutuhkan masyarakat.
75

 

Fungsi utama gatekeeper adalah untuk membatasi pesan yang diterima 

komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut 

gatekeepers. Seseorang seorang gatekeepers dapat memilih, mengubah, 

bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Fungsi tersebut 

diatas merupakan fungsi gatekeeper dalam penarannya menyaring berita yang 

akan di informasikan ke khalayak nabi, untuk mempermudah wartawan 

dalam menyeleksi berita, kode etik dapat menjadi gatekeeper yang baik 

karena merupakan aturan yang berasal dari hati nurani profesi tersebut 

(wartawan).  

Keputusan gatekeepers mengenai informasi yang harus dipilih atau 

ditolak dipengaruhi oleh beberapa variable. Bittner dalam bukunya 

mengidentifikasikan variabel-variabel tersebut sebagai berikut
76

: 

a. Ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang 

iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita 

dan editorial. 

b. Pembatasan illegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat 

local maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian 

berita. 

c.  Batas waktu, deadline dapat mempengaruhi apa yang akan diberitakan. 

d. Etika pribadi dan profesionalisme dari seorang gatekeepers. 

e. kompetisi, diantara media juga berpengaruh terhadap sebuah berita. 

f. Nilai berita, intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya 

yang tersedia dalam ruang berita, jumlah ruang dan waktu yang 

diperlukan untuk menyajikan berita harus diseimbangkan. 
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g. Reaksi tahap feedback tertunda, menulis feedback dalam bentuk surat. 

Ketujuh variabel yang menjadi unsur penyaring keputusan gatekeeper 

tersebut menjelaskan bahwa peran KEJ sebagai gatekeeper sangat berpengaruh 

dalam penyeleksian berita, berita yang disiarkan harus berkualitas sehingga 

instansi yang menerbitka beita tersebut harus dapat memperoleh laba dari iklan 

maupun hal lain yang dapat menambah peghasilan dari instansi tersebut. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dari pembahasan di atas penulis menemukan kajian terdahulu yang ada 

kaitannya dengan judul yang penulis teliti. Penelitian mengenai pemahaman 

wartawan terhadap kode etik jurnalistik, antara lain:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Dewanti mengenai “Kode Etik Jurnalistik 

dalam penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif praktek penerapan kode etik 

jurnalistik dalam kegiatan jurnalistik dikalangan wartawan harian 

joglosemer). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menulis berita : 

1) Wartawan diharian joglosemar memahami tentang ketentuan cover both 

sides atau keberimbangan fakta. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 dalam 

kode etik jurnalistik yang berbunyi, wartawan indonesia bersikap 

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad 

buruk. Ketentuan tentang menghasilkan berita yang berimbang juga tertulis 

pada pasal 3 dalam kode etik jurnalistik yang berbunyi, wartawan indonesia 

selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas 

praduga tak bersalah, 2) Wartawan Harian Joglosemar menghargai hak 

narasumber yang enggan memberikan kesaksiannya, menolak untuk 

konfirmasi isu atau tidak ingin disebutkan identitasnya dalam penulisan 

berita. Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 dalam kode etik jurnalistik yang 

menyebutkan, waratwan indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi 

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun 

keberadaanya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang, dan 

off the record sesuai kesepakatan, 3) Wartawan Joglosemar menyajikan 

berita secara obyektif dan tidak mendapat intervensi dari pihak manapun. 

Kalau pun ada intervensi dari perusahaan hanyalah campur tangan dalam 
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menentukan space dan halaman berita. Harian Joglosemar berupaya 

menyajikan berita apa adanya sesuai fakta yang terjadi. Hal tersebut sesuai 

dengan pasal 1 dalam kode etik jurnalistik, wartawan indonesia bersikap 

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad 

buruk. 
77

 

b. Selanjutnya penelitian Rangga untuk mendeskripsikan pemahaman 

wartawan Global TV terhadap Kode Etik Jurnalistik. Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan melakukan sensus, melalui wawancara terbuka 

kepada seluruh populasi, yaitu reporter Global TV yang berjumlah 10 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reporter Global TV yang paham, 

dengan mampu menjelaskan secara lengkap dan terperinci kode etik 

jurnalistik, paling banyak hanya mampu mamahami 5 pasal. Sementara 

pasal yang kurang dipahami, dimana reporter dapat menjelaskan namun 

tidak secara lengkap berdasarkan penafsiran Dewan Pers, yaitu terbilang 

tinggi dan 10 pasal. dan pasal yang tidak dipahami atau dijelaskan secara 

lengkap oleh reporter berdasarkan penafsiran Dewan Pers, yaitu sebanyak 6 

pasal dari 11 pasal kode etik jurnalistik. Sedangkan pasal kode etik 

jurnalistik yang paling banyak dipahami adalah pasal 6, dan yang tidak 

dipahami adalah pasal 2. Hasil penelitiannya juga menunjukkan banyaknya 

pelanggaran yang terjadi saat ini, lebih disebabkan karena pemahaman 

terhadap kode etik jurnalistik wartawan Global TV masih jauh dari 

mamadai.
78

 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Meliya mengenai “Penerapan Kode Etik 

Jurnalistik pada Haria Serambi Indonesia”. Pemelitian ini bertujuan untuk 

melihat penerapan KEJ pada berita kriminal di  Harian Serambi Indonesia, 

Menggunakan metode analisis isi dengan teknik dokumentasi yang 

                                                             
77

 Shinta Bela Dewanti, Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan (Studi Deskriptif 

Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Kegiatan Jurnalistik  di Kalangan 

Wartawan Harian Joglosemar), (Jurnal Ilmu Komunikasi Univesitas, Surakarta,2014), hal 15. 
78

 Rangga Erlangga, Pemahaman Wartawan Global TV terhadap Kode Etik Jurnalistik 

(Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2014), hal 5. 



38 

 

 

megumpulkan data berupa guntingan berita kriminal, Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Harian Serambi Indonesia telah menerapkan Kode Etik 

Jurnalistik pada penulisan berita kriminal. 
79

 

d. Penelitian yang dilakukan Lukas mengenai “Hubungan Keanggotaan 

Wartawan dalam Organisasi pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik 

Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap wartawan anggota PWI cabang 

Yogyakarta)”. Penelitian ini merupakan studi eksplanatif kuantitatif dengan 

menggunakan metode survei dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan wartawan dalam 

organisasi pers tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan wartawan 

tentang kode etik jurnalistik. Namun pengalaman, tingkat pendidikan, 

fasilitas, dan penghasilan mampu mengontrol hubungan keanggotaan 

wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik 

jurnalistik.
80

  

e. Penelitian yang dilakukan oleh Handian mengenai “Penerapan Kode Etik 

Jurnalistik dalam surat kabar” (Studi Analisis Isi Penerapan pasal 4 dan 

pasal 5 Kode Etik Jurnalistik di Rubrik Siantar Raya dalam Surat Kabar 

Siantar 24 jam edisi januari 2013)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui berapa banyak berita yang melanggar Kode Etik 

Jurnalistik, khususnya pasal 4 dan 5, dalam Rubrik Siantar Raya harian 

Siantar 24 jam bagaimana bentuk pelanggaran tersebut. Analisis data 

dilakukan dengan metode analisis isi kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tema-tema berita yang paling sering ditampilkan 

adalah tema kriminalitas. Hal ini ditunjukkan dengan presentase tema berita 

perampokan (20,4%), kecelakaan (17,2%) serta penganiayan (11,5%) yang 

cukup tinggi dibandingkan tema berita lainnya. Dalam meneliti penerapan 

Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan 5 di Rubrik Siantar Raya harian Siantar 24 
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jam, penelitian masih menemukan adanya pelanggaran. Misalnya dalam 

kategori tulisan sadis (7,6%), tulisan cabul (1,9%), foto sadis (5,1%), 

penyebutan identitas korban kejahatan asusila (2,5%), penyebutan identitas 

anak yang menjadi pelaku kejahatan (1,9%), menampilkan identitas (foto) 

korban kejahatan asusila (1,3%) dan menampilkan identitas (foto) anak yang 

menjadi pelaku kejahatan (1,3%). Sedangkan untuk kategori tulisan bohong 

dan fitnah serta foto cabul tidak ditemukan pelanggaran sama sekali.
81

 

 Sehubung dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi persamaan penelitian adalah sama-sama 

menggunakan perspektif kode etik jurnalistik sebagai teori untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu 

serta objek penelitian. Selain itu, metode analisis data yang digunakan pun 

berbeda, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diadaptasi dari Anas Sudijono,1996: dan Sirikit Syah, 2011. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan pendekatan penelitian  

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif karena tidak bermaksud mengadakan 

pengujian, menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan 

pada pemaparan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.  

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi
82

. 

Sedangkan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.
83

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kantor Inforiau.co, tepatnya dijalan 

purwodadi, Pekanbaru. Adapun waktu yang diperlukan kurang lebih 1 bulan 

yaitu bulan April 2019. 

 

C. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama 

atau tangan pertama di lapangan. Data primer ini termasuk data mentah 

yang harus diproses lagi sehingga menjadi informasi yang bermakna. 

Penelitian yang menjadi data pertama yaitu pemahaman wartawan 

terhadap kode etik jurnalistik di media online, dan yang menjadi 

narasumber dalam penelitian ini adalah wartawan dan pimpinan redaksi di 

Inforiau.co.
84
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2. Data sekunder  

 Data sekunder adalah data yang dihimpun atau diperoleh langsung 

dari sumber penelitian yang menjadi data kedua atau sumber sekunder.
85

 

Menjadi penunjang dalam melakukan analisis, seperti wawancara 

langsung dengan informan. 

 

D. Informan Penelitian 

 Informan kunci dan informan pelengkap (untuk menjelaskan pemahaman 

wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik di Inforiau.co) dalam penelitian ini 

penulis memutuskan bahwa yang akan menjadi informan kunci untuk 

menjelaskan masalah yang peneliti angkat adalah 1 pimpinan redaksi dan 3 

orang wartawan dari institusi tempat dimana penulis meneliti yaitu di 

Inforiau.co. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu, obsevasi adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil 

kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
86

 

b. Wawancara  

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan, wawancara ini dilakukan kepada 

wartawan Inforiau.co untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang 

bertujuan untuk memperoleh data.
87
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c. Dokumentasi 

Sebuah metode pengumpulan data dimasudkan sebagai cara 

mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian 

yang dianggap penting yang terdapat baik dilokasi penelitian maupun 

diinstansi yang berhubungan dengan lokasi penelitian.
88

 

 

F. Validitas Data 

Teknik yang digunakan penelitian untuk mengetahui validitas data, 

dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, dengan cara 

meneliti kebenarannya dengan data lainnya, atau informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data dan diikuti dengan triangulasi 

teori, pengumpulan data dan analisis data yang lengkap supaya hasilnya 

komprehensif, guna meningkatkan kedalaman pemahaman dengan menggali 

pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah 

diperoleh.
89

 

 

G. Teknik Analisis Data  

  Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif maka dalam menganalisa data yang berhasil 

dikumpulkan tidak mengunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai 

pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu teknik analisis yang 

dilakukan melalui pikiran logis, baik secara indukatif deduktif, analogis 

maupun komparatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan kerja dengan data, mengorganisasi data, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
90
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Perusahaan  

PT Inforiau Media Utama, sebagai perusahaan yang bergerak dibidang 

jurnalistik, didirikan pada 8 September 2014. Saidul Tombang merupakan 

sosok perintis sekaligus pendiri dari perusahaan yang lebih dikenal dengan 

nama Inforiau. 

Pada awalnya, Saidul Tombang mulai mengenal dunia jurnalistik pada 

saat ia kuliah di salah satu kampus negeri di Riau. Pada saat itu, ia bergabung 

dengan salah satu organisasi yang berkaitan dengan jurnalistik, yang dikenal 

dengan nama LPM Gagasan. Semasa berkarya di LPM Gagasan, Saidul 

Tombang sempat menduduki jabatan sebagai pemred hingga pimum LPM 

Gagasan. 

Setelah menamatkan pendidikannya beliau lantas tidak beralih dari 

jurnalistik dan mulai meniti karir sebagai jurnalis profesional dengan 

bergabung bersama salah satu media lokal di Pekanbaru yaitu media Media 

Riau. Setelah menunjukan potensinya dibidang jurnalistik selama bergabung 

dengan media Media Riau, pada awal tahun 2001 beliau direkrut oleh salah 

satu media besar yang ada di Riau yakni Riau Pos. 

Selama berkarir di Riau Pos inilah kemampuan beliau pada bidang 

jurnalistik meningkat pesat, sehingga mencapai puncaknya saat ia menjabat 

sebagai Wapemred Riau Pos. Pencapaiannya selama berkarir di Riau Pos 

sangat banyak, seperti lahirnya Pos Metro Indragiri dan Pos Metro Mandau, 

Pos Metro Rohil yang merupakan anak dari Pekanbaru Pos, dalam kurun 

waktu tahun 2010 sampai 2013 (saat itu beliau adalah Pemred Pekanbaru Pos). 

Setelah mendapatkan posisi cukup tinggi di Riau Pos tersebut, Saidul 

Tombang mengalami masa krisis, dimana ia kesulitan untuk menjalankan 

semua ide cemerlangnya. Tercetuslah pemikiran untuk mendirikan perusahaan 

media dengan tujuan menjalankan ide-idenya lebih leluasa. Berdirilah 

perusahaan PT Inforiau Media Utama. 
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Awal mulai berdiri Inforiau memiliki 50 orang karyawan dengan 

kemampuan dan latar belakang yang beragam. Sebelum menempati bangunan 

yang saat ini dijadikan kantor, Inforiau sempat berpindah kantor hingga dua 

kali dan ini merupakan kantor mereka yang ketiga.Inforiau semakin 

menancapkan kukunya didunia pers sebagai salah satu media yang patut 

diperhitungkan di Riau, menyusul keluarnya sertifikat anggota Serikat 

Perusahaan Pers (SPS) pada 19 Juli 2018. Sebagai perusahaan media, Inforiau 

memproduksi koran dan membuka portal media online. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, selain itu minat 

pembaca yang lebih tertarik pada media online, maka saat ini Inforiau telah 

memiliki portal media online dengan nama Inforiau.co. Selain itu pada 

November 2018 lalu Inforiau juga telah melebarkan sayapnya dengan 

membuka portal media online baru yang diberi nama Kanal Sumatera.com.
91

 

Secara sederhana organisasi penerbitan surat kabar inforiau.co dapat 

dipilah sebagai berikut:
92

 

1. Pimpinan Umum  

Pimpinan umum adalah orang yang pertama dalam suatu perusahaan 

pers. Yang mengendalikan perusahaannya baik dibidang redaksional 

maupun dibidang usaha. Di Inforiau.co pimpinan umum dipegang oleh 

Saidul Tombang. 

2. Pimpinan Perusahaan  

Pimpinan perusahaan adalah orang yang mendapat kepercayaan dari 

pemimpin umum untuk membantu dalam pengolahan dibidang usaha, 

pemimpin perusahaan mendapat kepercayaan penuh untuk mengendalikan 

usaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya guna 

kesejahteraan karyawan. Pimpinan perusahaan dibantu beberapa manajer, 

antara lain:
93
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a. Bagian  Umum 

Tugasnya menguasai dan menyediakan kebutuhan bagi 

perusahaan, baik yang sifat peralatan kantor, seperti mesin percetakan 

dan lain-lain (bersifat hardwere).
94

 Di Inforiau.co, manajer umum di 

pimpim oleh Mawardi Tombang.  

b. Manajer Keuangan  

Pada perusahaan media Inforiau.co, manajer keuangan 

mengendalikan keuangan perusahaan. Di Inforiau.co yang menjadi 

manajer keuangan Neti Astina.
95

 

3. Pimpinan Redaksi 

Pimpinan redaksi adalah orang yang pertama bertanggung jawab 

terhadap semua isi dari penerbitan, pemimpin redaksi dipimpin oleh Abuzar 

Samad SH, dalam melaksanakan tugasnya pemimpin redaksi dibantu oleh:
96

 

a. Redaktur Pelaksana Kompartamen 

Di Inforiau.co, dibawah pemimpin redaksi adalah redaktur 

pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas-tugas dan membantu tugas-

tugas pimpinan redaksi
97

 penerbitan sesuai dengan kebijakan pemimpin 

redaksi, di Inforiau.co redaktur pelaksana adalah: Sukri Mustakim, 

Alwira Fanzary, Iin Ismi. 

b. Reporter 

Wartawan atau Reporter merupakan seorang yang bertugas 

mencari, mengumpulkan, dan mengolah berita untuk disiarkan melalui 

media massa.
98

 Di Inforiau.co yang menjadi wartawan yaitu: Sulaiman, 

Henri ,Apriyanto, Ahmad syafwan, Kimek, Afrizal, Alwira Fanzary, 

Sukri Mustakim,Iin Ismi.  
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Ada pun data teknis perusahaan:
99

 

Penerbit  : Inforiau Media Utama 

Alamat Perusahaan : Jalan Purwodadi, Blok B5 Kelurahan Sidomulyo 

Barat, Kecamatan Tampan Pekanbaru.  

Jenis Media : Media Online Inforiau.co. 

Website : http://www.inforiau.com. 

E-mail  : Redaksi@inforiau.com. 

KBLI : 63120. 

 

B. Visi dan Misi 

1. Visi 

Menjadi perusahaan media massa yang dipercaya dan memberi 

inspirasi bagi kemajuan bangsa. 

2. Misi 

Menjalankan usaha dengan profesional dan memberi kesejahteraan kepada 

karyawan, pimpinan, pemilik modal, dan masyarakat luas. 

 

C. Tujuan  

Tujuan dari Media Online Inforiau.co adalah:
100

 

1. Menginformasikan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota 

yang berhubungan dengan masyarakat yang dipimpinnya. 

2. Meningkatkan kepercayaan pemerintah daerah dan khalayak ramai 

terhadap daerah yang ditampilkan/di informasikan. 

3. Mempromosikan potensi-potensi daerah setempat. 

 

D. Sistem Kerja 

Sama halnya dengan media online lainnya, media online Inforiau.co 

memulai aktivitasnya dan rutinitasnya pada pagi hari. Setiap wartawan sudah 

hadir dikantor pada jam 08:00 WIB, dengan mengadakan rapat yang dipimpin 

                                                             
99
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100
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langsung oleh koordinator liputannya. Tujuan dari rapat tersebut adalah 

pembagian tugas untuk peliputan berita. Wartawan Inforiau.co harus berada 

dikantor pada jam 14.00 WIB dengan membawa hasil liputan untuk di edit 

oleh tim editor. Oleh tim editor, berita sudah di edit (lay out) tersebut akan 

dinaikkan atau diupload di website pada jam 18.00 WIB, dan bisa dibaca pada 

paginya di situs resmi Inforiau.co. 
101

 

 

E. Tugas Divisi yang Ada Di Inforiau.co 

Kordinator liputan/ :  Abuzar Samad SH 

Redaktur Pelaksana 

Dewan Redaksi :  Saidul Tombang (Ketua), Mawardi, Abuzar 

Tim Redaksi :  Sukri Mustakim, Alwira Fanzary, Iin Ismi 

Biro Jakarta :  Mahyudi (Kepala), Syawal 

Perwakilan Daerah  :  Sulaiman (siak), Hendri Kampai dan Wowon 

(Kampar), Apriyanto (Pelalawan, Kusnadi, Asrul 

(Inhu), Ahmad syafwan (Inhil), Darma Yanto 

(Bengkalis), Kimek (Rohul), Daeng Afrizal (Rohil). 

Bagian Umum :  Dwi Mastindani. 

 

F. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inforiau.co, yaitu memiliki 

sebuah kantor yang dilengkapi dengan peralatan elektronik, transportasi, alat 

komunikasi yang berguna membantu kelancaran bagi media online tersebut.
102

 

 

G. Sturktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi media online Inforiau.co ditemukan dalam 

bentuk skema sebagaimana berikut:
103
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Media Online Inforiau.co. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pemaparan tentang pemahaman wartawan terhadap kode etik 

jurnalistik di Media Online Inforiau.co, pada beberapa bab sebelumnya, maka 

sebagai jawaban dari rumusan masalah, penyusun memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

Wartawan Inforiau.co mampu mengartikan, menafsirkan, dan 

memahami secara komprehensif tentang Kode Etik Jurnalistik yang wajib 

ditaati seluruh wartawan di Indonesia. Pemahaman komprehensif terhadap 

kode etik jurnalistik tersebut mencakup sebagai berikut: 

 pasal 1 tentang wartawan indonesia bersifat independen, menghasilkan 

berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, pasal 2 tentang 

wartawan indonesia menempu cara-cara yang profesional dalam 

melaksanakan tugas jurnalistik, pasal 3 tentang wartawan indonesia selalu 

menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan 

fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak 

bersalah, pasal 4 tentang wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, 

fitnah, sadis, dan cabul, pasal 5 tentang wartawan indonesia tidak 

menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak 

menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, pasal 6 tentang 

wartawan indonesia tidak menyalagunakan profesi dan tidak menerima suap, 

pasal 7 tentang wartawan indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi 

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 

menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” 

sesuai dengan kesepakatan, pasal 8 tentang wartawan indonesia tidak menulis 

atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap 

seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, 

dan bahasa serta tidak merendakan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat 

jiwa atau cacat jasmani, pasal 9 tentang wartawan indonesia menghormati hak 
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narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, 

pasal 10 tentang wartawan indonesia segera mencabut, meralat, dan 

memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf 

kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa, pasal 11 tentang wartawan 

indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. 

Dan jika terjadi kesalahan yang tidak disengaja wartawan Inforiau.co 

mampu mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan atau mengatasi kesalahan 

sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dengan cara wartawan Indonesia segera 

mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat 

disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau 

pemirsa.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi pada Inforiau.co 

tentang Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik, wawancara 

yang dilakukan baik langsung dari narasumber maupun dari sumber yang 

lainnya. Serta dalam mempelajari per bab dari sebelumnya. 

 Maka saya selaku penulis yang meneliti tentang “Pemahaman 

Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online Inforiau,co.” 

memiliki saran sebagai berikut: 

1. Saran Bagi Redaktur Inforiau.co 

Menjadi seorang redaktur tentunya mempunyai pengalaman yang 

lebih bila dibandingkan dengan pengalaman seorang wartawan. Karna itu 

untuk menjadi seorang rdaktur harus dibutuhkan perjuangan, kerja keras, 

dan ketekunan ketika ia menjadi seorang wartawan. Jadi, seorang 

wartawan itu bisa layak menjadi redaktur ketika ia sudah menjadi 

waratawan senior. 

Dengan banyaknya pengalaman tersebut, harapan saya selaku 

penulis, seorang redaktur mampu memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada wartawan secara lebih. Tentang bagaimana teknik-teknik yang 

mungkin belum diketahui oleh wartawan, sehingga dalam kinerjanya 
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wartawan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik 

pula.  

2. Saran Bagi Wartawan Inforiau.co 

Sangat penting bagi wartawan untuk meminta pengarahan kepada 

redaktur, apabila memang ada yang belum dipahami secara jelas baik 

dalam mencari berita maupun pemahaman tentang kode etik jurnalistik, 

pemahaman akan kode etik jurnalistik tidak hanya diperuntukkan bagi 

wartawan maupun juga masyarakat. Masyarakat disini ialah posisi mereka 

baik sebagai pembaca maupun narasumber. Karena dalam pasal-pasal 

yang tertera pun berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak yang 

seharusnya mereka ketahui.   

3. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif oleh karena itu untuk mendapatkan data yang 

lebih akurat dan dipertanggungjawabkan dalam pola statistik penulis 

menyarankan untuk melakukan penelitian yang sama menggunakan 

metode berbeda yaitu kuantitatif. 
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DAFTAR WAWANCARA 

1. Bagaimana pemahaman anda tetang pasal 1 wartawan  indonesia bersikap 

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad 

buruk ? 

2. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 2 wartawan indonesia menempu 

cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik? 

3. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 3 wartawan indonesia selalu 

menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencapurkan fakta 

dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah ? 

4. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 4 wartawan indonesia tidak 

membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul ? 

5. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 5 wartawan indonesia tidak 

menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak 

menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan ? 

6. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 6 wartawan indonesia tidak 

menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap ? 

7. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 7 wartawan indonesia memiliki 

hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui 

identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi 

latar belakang, dan “off the record” sesuai kesepakatan ? 

8. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 8 wartawan indonesia tidak 

menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi 

terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulis, agama, jenis 

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, 

sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani ? 

9. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 9 wartawan indonesia 

menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk 

kepentingan publik ? 

10. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 10 wartawan indonesia segera 

mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat 



 

 

disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau 

pemirsa ? 

11. Bagaimana pemahaman anda tentang pasal 11 wartawan indonesia melayani 

hak jawab dan hak koreksi secara profesional ? 

12. Seberapa besar kode etik jurnalistik mempengaruhi pembuatan berita yang 

dilakukan oleh wartawan ? 
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