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MOTTO

“(Hai) orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (AlHujurat : 6)1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan, (Semarang : Toha Putra,
2002), 195.
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ABSTRAK
Penelitian ini berdasarkan ide dasar penulis dalam membahas implementasi
kode etik jurnalistik pada berita politik yang memprihatinkan karena ada indikasi
keberpihakan media massa. Kode etik jurnalistik merupakan aturan yang telah
disepakati oleh insan pers di Indonesia dan menjadi acuan wajib dipegang oleh
setiap wartawan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asumsi penulis saat membaca
berita mengenai politik pada harian pagi Jambi Ekspres, yang mana pada
pemberitaan politik tersebut ada ketidaksesuaian dengan pasal 1 kode etik
jurnalistik.
Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif dimana prosedur-prosedur yang digunakan untuk
menghasilkan data di hasilkan dari sesuatu yang di tulis atau di ucapkan orang dan
prilaku yang dapat di amati. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis
menggunakan metode berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan
teknik analisis data yaitu analisis domain, analisisn taksonomi, analisis
kompenansial, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa proses pembuatan
berita politik sudah sesuai prosedur hanya saja dalam mendapatkan informasi
terkadangterdapat beberapa kendala. Pemahaman dan implementasi kode etik
jurnalistik khususnya pasal 1 pada pemberitaan politik oleh wartawan harian pagi
Jambi Ekspres sudah cukup baik, karena dari hasil observasi dan wawancara
langsung yang dilakukan penulis mereka cukup cakap dalam menguasai kode etik
jurnalistik. Kendala yang sering di jumpai dalam menerapkan Kode Etik
Jurnalistik susahnya mendapatkan informasi dari narasumber apalagi terkait berita
politik. Menyangkut asumsi penulis mengenai ketidakcakapan dalam
implementasi pasal 1 kode etik jurnalistik pada berita politik memang sangat
rentan dan harus menjadi pertimbangan dewan pers untuk dapat bertindak tegas
kepada media yang melanggar kode etik jurnalistik dan peletakan berita titipan
(society) harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh wartawan dan media
yang bersangkutan. Akhirnya penulis merekomendasikan dan menyarankan
hendaknya wartawan mentaati kode etik jurnalistik secara baik dan
mengimplementasikan dalam kegiatan jurnalistik sehingga tercipta pengawasan
(sense control) dan mereview atas segala kesalahan yang pernah terjadi dan harus
benar-benar memahami wartawan sebagai sebuah profesi, yang memiliki martabat
kewartawanan yang harus dijaga dan di hormati oleh insan pers sebagai para
pemegang amanat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang paling
banyak digunakan oleh masyarakat diberbagai lapisan sosial, terutama di
masyarakat Kota oleh karena itu, maka media massa sering digunakan sebagai alat
mentransfomasikan informasi dari dua arah, yaitu dari media massa kearah
masyarakat atau diantara masyarakat itu sendiri.1
Media massa cetak merupakan media massa yang menyampaikan informasi
melalui tulisan. Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan informasi. Jelas
tidaknya informasi yang disampaikan pada khalayak sangat ditentukan benar
tidaknya bahasa yang dipakai. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat
menentukan sampainya informasi itu kapada khalayak secara jelas. Sebaliknya,
bahasa yang kacau menyampaikan informasi akan menyulitkan khalayak untuk
memahami informasi itu.2 Media juga biasanya membagi-bagi ruangan atau
rubrikasi untuk jenis-jenis tulisan yang akan dimuat. Rubrikasi dinamai dengan
istilah-istilah atau nama yang ditetapkan oleh media itu sendiri. Misalnya
rubrikasi tentang politik, olahraga, hiburan dan lain-lain. Yang menjadi fokus
perhatian disini adalah, bentuk tulisan seperti apa yang akan mengisi rubrikasirubrikasi tersebut.
Jika berbicara mengenai media tentu meliputi wartawan dan aturan-aturan
yang berlaku. Dalam dunia jurnalistik aturan-aturan tersebut tercakup dalam Kode
Etik Jurnalistik. Wartawan dituntut untuk tidak hanya mengerti tapi juga
menjalankan aturan yang terdapat di dalam Kode Etik Jurnalistik ini dalam
menjalankan pekerjaannya selaku kuli tinta. Kode Etik menjadi landasan moral
atau etika profesi guna menjamin kebebasan pers dan terpenuhinya hak-hak
masyarakat.
Sebagai media informasi media massa harus menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti atau dipahami. Penggunaan bahasa jurnalistik intinya adalah
1
2

Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru (Jakarta: Kalam Indonesia, 2005), 118.
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dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima, dipahami dan dicerna oleh
masyarakat, karena membaca surat kabar merupakan masyarakat dari tingkat
bawah, menengah dan keatas. Dengan demikian berita yang dimuat dalam sebuah
surat kabar benar-benar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan
dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam fungsinya, pers sangat berperan
penting sebagai media informasi, edukasi, koreksi, rekreasi, serta sebagai kontrol
sosial (mediasi).3 Hal ini diterangkan di dalam Undang-Undang Pers Bab II Pasal
3 ayat 1 yang berbunyi:
[P]ers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan dan
kontrol sosial.”Artinya, pers berkewajiban menyampaikan informasi terhadap
khalayak umum dari berbagai sisi”. Baik dari dunia pemerintah, bencana alam,
mengenai pendidikan, maupun informasi lainnya sesuai kebutuhan
masyarakat.4
Sebagai media informasi yang paling efektif saat ini, pers harus mampu
membaca karakter konsumen agar informasi tersebut dapat dengan mudah diserap
dan dikonsumsi oleh masyarakat baik dari segi penulisan, penayangan maupun
bahasa yang disampaikan.Wartawan sebagai pencari sekaligus pengelola berita,
merupakan kunci dasar keberhasilan sebuah media dalam memenuhi kebutuhan
informasi masyarakat, metode penyampaian serta penulisan berita dan bahasa
yang disampaikan dan ditulis oleh wartawan sangat berpengaruh terhadap
penyerapan serta pemahaman masyarakat dalam mengkonsumsi berita tersebut.
Warren dalam buku modern news reporting: “Politik surat kabar nampak
dengan tegas dan nyata didalam pemerintahan politik dari pada pemberitaanpemberitaan lainnya, karena alasan-alasan yang nyata bahwa politik tidak dapat
dipisahakan dengan masalah-masalah umum (publik).” Pemikiran isi media pada
dasarnya suatu proses konstruksi realitas secara subjektif oleh pengolahan media.
Isi berita politik tidak sepenuhnya menggunakan apa sesungguhnya yang terjadi
melainkan cendrung subjektif dalam penulisannya. Berita politik yang di
sampaikan adalah hasil dari konstruksi dari realitas itu sendiri. Oleh karena itu
berita politik merupakan dalam posisi orientasi bisnis atau kekuatan politik
3

As Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis
Jurnalistik Profesional (Bandung: Simbiosa Rekatama Media), 32.
4
Anggota Ikapi, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan Pers
(Bandung: Fokus Media,2011), 50.
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kekuasaan tertentu. Maka biasanya tidak akan terelakkan sehingga realitas berita
politik adalah konstruksi yang syarat dengan kepentingan.
Seorang jurnalis media cetak memang harus terampil dalam melihat sebuah
berita agar tetap berimbang. Karena dalam menulis berita, harus menggunakan
bahasa yang baik dan benar. Untuk dapat menulis berita dengan baik seorang
wartawan dituntutharuslah komunikatif, jeli dan pandai menganalisa suatu
peristiwa, seperti hal nya yang terdapat pada pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang
menjelaskan diantaranya wartawan harus bersikap independen, menghasilkan
berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.5 Penulis menemukan
ketidaksesuaian dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang terdapat pada koran
harian Jambi Ekspres pada berita politik terkait PILKADA (Pemilihan Kepala
Daerah) yang mana dalam pemberitannya hanya condong ke salah satu pasangan
calon dan tidak berimbang dalam pemberitaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan
Kode Etik Jurnalistik dan merupakan suatu masalah karena dapat merugikan
seseorang. Dalam hal ini penulis memfokuskan pokok permasalahan pada
PILWAKO (Pemilihan Walikota) Kota Jambi. Berawal dari kegiatan di atas maka
permasalahan dalam implementasi kode etik jurnalistik pada pemberitaan politik
harian pagi Jambi Ekspres mesti mendapat perhatian khusus.
Berdasarkan uraian diatas, maka

peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian ini dengan judul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan
(Studi Pada Berita Politik di Jambi Ekspres)”.

5

Rosihan Anwar, Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik (Jakarta: PT Jurnalindo Aksara
Grafika dengan majalah Gatra, 1996), hal 86.
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B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok dalam
permasalahan ini adalah Bagaimana implementasi pasal 1 kode etik jurnalistik
wartawan pada harian pagi Jambi Ekspres? Adapun beberapa masalah penting
yang akan diangkat dan di teliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pembuatan dan penulisan berita wartawan harian pagi
Jambi Ekspres?
2. Bagaimana implementasi pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dalam berita harian
pagi Jambi Ekspres?
3. Apa saja kendala implementasi pasal 1 Kode Etik Jurnalitik pada wartawan
harian pagi Jambi Ekspres?
C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu
batasan masalah yang diteliti maupun dibahas agar tidak terjadi kesimpangsiuran
dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis membatasi penelitiannya hanya
membahas tentang implementasi pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam rubrik
berita politik mengenai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Jambi di
Harian Pagi Jambi Ekspres Edisi 11 Desember 2017 sampai 23 Maret 2018 dan
penulis mengambil hanya beberapa edisi yang menjadi latar belakang penelitian.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dalam sebuah penelitian, pasti terdapat suatu tujuan penelitian yang
jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui bagaimana proses dalam pembuatan dan penulisan berita
wartawan harian pagi Jambi Ekspres.
b. Mengetahui bagaimana implementasi pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dalam
berita harian pagi Jambi Ekspres.
c. Mengetahui apa yang menjadi kendala implementasi pasal 1 Kode Etik
Jurnalistik pada wartawan harian pagi Jambi Ekspres.
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2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat
praktis yakni:
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana
untuk mengembangkan keilmuan, khususnya dalam ilmu Jurnalisitik. Di
samping itu, penelitian ini juga dapat dimanfaat bagi para peneliti
berikutnya yang tertarik untuk melakukan riset dengan tema yang sama.
Dengan demikian, maka penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai studi
relevan bagi para peneliti yang akan datang. Penelitian ini diharapkan
menambah wawasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai
studi dalam bidang jurnalistik, khususnya tentang implementasi pasal 1
Kode Etik Jurnalistik yang benar sesuai dengan kegiatan jurnalistik.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menambah
wawasan bagi wartawan, praktisi, dan pihak–pihak yang terlibat dalam
struktur redaksional seluruh media cetak yang ada di Jambi khususnya
redaksional Harian Pagi Jambi Ekspres.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan landasan teoritis yang digunakan dalam
melakukan penelitian.6 Penelitian ini sangat diperlukan landasan teori agar
penelitian ini lebih terarah dan tepat, guna mendapatkan sebuah konsep dalam
penyusunan skripsi nantinya. Untuk itu peneliti ingin menjelaskan beberapa hal
yang patut di jelaskan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

(KBBI),

pengertian

implementasi adalah perbuatan menerapkan atau mengimplementasikan.
Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, implementasi adalah
suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk
6
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mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh
suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 7
Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan menyampaikan
informasi melalui medianya baik media cetak maupun media elektronik seperti
radio, televisi, dan internet. Tetapi, tugas dan fungsi pers yang bertanggung
jawab tidaklah hanya sekedar itu, melainkan lebih dalam lagi yaitu
mengamankan hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya.
Spencer Crump dalam bukunya “Fundamental of Jurnalism”, Jurnalistik
diibaratkan sebagai kunci pembuka saluran informasi. Tanpa kunci yang
sesuai, pintu tak akan terbuka. 14 tujuannya dan ada sarana yang mengatur
penyalurannya, yang kesemuanya terjalin kait mengait, bukan saja antara
unsur-unsur tersebut, tetapi juga dengan faktor-faktor yang terpautkan
dengannya.8
Penelitian yang peneliti lakukan, merupakan salah satu penelitian dalam
ruang lingkup konteks komunikasi massa, dan ruang lingkup media
komunikasi eksternal. Bagaimana harian pagi Jambi Ekspres dalam
mengimplementasikan pasal 1 kode etik jurnalistik pada wartawannya dalam
hal mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Implementasi merupakan suatu proses implementasi ide, konsep,
kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan
dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.
Pasal 1 pada kode etik jurnalistik berbunyi Wartawan Indonesia bersikap
independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad
buruk. Rumusan ini memberikan payung perlindungan yang kuat, baik untuk
pihak pers maupun untuk masyarakat luas.9
Sebagai salah satu institusi yang ada di masyarakat, maka keberadaan
media menjadi tak lepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya

7

Wikipedia
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untuk memahami bagaimana sebuah media berkembang akan terkait dengan
keterikatannya pada situasi dan kondisi masyarakat. Kekuasaan yang
menguasai media berimplikasi pada bagaimana khalayak berkembang dengan
media disekitarnya atau yang dibangunnya.
Dennis Mc Quail sebagaimana dikutip Mondry, pers di Indonesia sudah
saatnya memiliki empat syarat, yaitu:10
Pertama : Bebas dan independen, yaitu hendaknya pers berorientasi
padakepentingan masyarakat luas, bukan pada kepentingan
tertentu.
Kedua : Tertib dan terciptakan solidaritas, yitu pers aktif dalam
memelihara dan mendukung ketertiban dan menciptakan
solidaritas sosial.
Ketiga : Keragaman

yaitu

pemberitaan

pers diupayakan

secara

maksimal merefleksikan keragaman masyarakat. Selain itu
memberikan akses yang sama bagi berbagai pihak yang
berkepentingan.
Keempat : Objektivitas yaitu informasi yang disampaikan harus faktual
dan impartial (tidak memihak)
Bertolak dari uraian di atas, maka peneliti mengangkat sub fokus
penelitian sesuai dengan fokus yaitu sebagai berikut:
1. Independen adalah kondisi tidak memihak, terbebas dari interest
conflict , atau terhindar dari muatan kepentingan
2. Objektivitas adalah melaporkan keadaan senyatanya, apa adanya,
tanpa dipengaruhi pendapat dan analisis pribadi, lepas dari rasa
perseorangan, tidak memihak, tidak miring sebelah dan hanya
berhubungan dengan objeknya.
3. Seimbang adalah sama rata (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

10
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2. Kode Etik Jurnalistik
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia
yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk
memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan
meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan
pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa,
tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers
menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan
terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan
memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan
Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman
operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta
profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati
Kode Etik Jurnalistik:11
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,
berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran
Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati
nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk
pemilik perusahaan pers.
Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
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 jurnalistik.
11
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Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
Menghormati hak privasi;
Tidak menyuap;
Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara
dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto,
suara;
Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain
sebagai karya sendiri;
Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita
investigasi bagi kepentingan publik.
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,
tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas
praduga tak bersalah.
Penafsiran
Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran
informasi itu.
Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masingmasing pihak secara proporsional.
Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda
dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas
fakta.
Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
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Penafsiran
Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai
hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat
buruk.
Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar,
suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan 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
Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang
memudahkan orang lain untuk melacak.
Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Penafsiran
Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan
pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut
menjadi pengetahuan umum.
Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak
lain yang mempengaruhi independensi.
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 dengan kesepakatan.
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Penafsiran
Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan
narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan
permintaan narasumber.
Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang
disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
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
atau 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
Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum
mengetahui secara jelas.
Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya,
kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran
Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain
yang terkait dengan kepentingan publik.
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.
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Penafsiran
Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun
tidak ada teguran dari pihak luar.
Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Penafsiran
Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan
tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan
nama baiknya.
Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi
yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
Proporsional 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.
3. Pengertian Wartawan
a. Asal kata ruang lingkup wartawan
Secara bahasa wartawan diambil dari penyebutan terhadap orang yang
mewartakan berita kepada masyarakat12. Jadi seorang wartawan bekerja
mencari berita yang aktual (hangat dan sedang diperbincangkan) dan
terpercaya. Dalam tugas jurnalistiknya seorang wartawan bekerja dengan
tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan dan dimanapun ia berada,
sebagian waktunya habis dipergunakan di lapangan guna mencari dan
mengumpulkan informasi dari nara sumber yang harus dikejar dan diperoleh
sampai dapat.
Dalam sejarah pers Indonesia, wartawan dianggap sebagai orang yang
paling berjasa bagi penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan perlu
12
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diingat bahwa menjadi wartawan bukan untuk memperoleh kekayaan
materi13. Oleh karena itu, tumbuhkanlah naluri dan jiwa kewartawanan yang
murni di dalam diri anda. Hal ini sangat penting agar tidak terjebak menjadi
“wartawan amplop” yang bermental uang (berpura-pura menjadi wartawan
padahal sebenarnya bukan, atau lebih dikenal kelompok orang yang bekerja
sebagai Wartawan Tanpa Surat Kabar, berkelana melakukan peliputan
secara terselubung demi mencari amplop berisi uang yang kerap dibagikan
kepada pekerja pers liputan peluncuran produk).
Seorang wartawan harus memiliki minat dan keberanian, suatu
pekerjaan akan terasa nikmat dan ringan apabila muncul dari dalam hati.
Bakat menulis saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menyukai bidang
pekerjaan jurnalistik yang penuh resiko dan tantangan. Selain bakat menulis,
dibutuhkan bakat yang kuat dari dalam diri agar bisa menjadi sinergi
semangat saat menjalankan pekerjaan. Keberanian juga harus ada untuk bisa
menjalankan tugas wartawan yang penuh resiko. Seorang wartawan harus
berani dalam melakukan tugas perjalanan liputan ke berbagai daerah dan
menghadapi segala tantangan dalam bertugas.
Menjadi wartawan bukanlah hal yang mudah. Wartawan selalu
dihadapkan pada tantangan untuk terus bekerja secara profesional sekaligus
mengimbangi kemajuan teknologi. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh
wartawan adalah keterampilan jurnalistik, editorial dan pengetahuan yang
luas di berbagai bidang. Dan seorang wartawan juga harus kompeten dalam
melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kompetensi wartawan itu lebih dititik
beratkan pada nilai berita yang disampaikan (output, news value ), sistem
ideal dan menjadi pegangan wartawan ketimbang hal-hal tekhnis
menyangkut input- seperti latar belakang pendidikan,kemampuan,dan
keterampilan serta struktur wartawan.
Kompetensi

wartawan

adalah

kemampuan

seorang

wartawan

melakukan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan
13
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tanggungjawab sesuai dengan tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan.
Kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan (skill), didukung
dengan pengetahuan (knowledge), dan dilandasi kesadaran (awarenes) yang
diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik.14
b. Ciri-ciri wartawan
Terdapat 5 (lima) ciri yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, hal
ini dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut: pertama, menyukai
tantangan. Seorang wartawan akan berhasil menekuni profesinya jika ia
tidak mudah menyerah saat narasumber yang dituju tidak kunjung berhasil
ditemui. Untuk mengatasi hambatan, seorang wartawan tidak boleh cepat
putus asa. Berusahalah dan belajarlah mengatasi segala permasalahan yang
dihadapi agar bisa menjadi pelajaran berharga dikemudian hari.
Bagi wartawan, tantangan adalah “teman” yang menyenangkan bagi
pekerjaannya. Kedua berani, berani disini memiliki arti berani menghadapi
resiko. Ketiga, memiliki daya tahan tinggi dalam menjalankan tugas
jurnalistiknya. Seorang wartawan harus bisa melakukan berbagai tugas
liputan jurnalistik dalam segala medan penugasan dan tidak kenal waktu.
Keempat, memiliki kemampuan menggali sumber informasi. Artinya, ia
memiliki kemampuan mengarahkan semua potensi yang ada pada dirinya
untuk menembus narasumber. Kelima, memiliki minat dan bakat dalam
menulis berita, semakin besar minatnya pada bidang jurnalistik maka akan
membuatnya semakin kreatif untuk mengasah bakatnya dalam bidang tulismenulis.
c. Peran dan fungsi wartawan
Berbicara mengenai peran dan fungsi wartawan maka kita mulai
dengan berbicara mengenai pers saat ini, pers di Indonesia periode terakhir
1970-an hingga 1998 semata-mata menjadi corong (maouthpiece)
pemerintah, kehilangan indenpendensi dan fungsi kontrolnya. Berbagai
pembatasan membuat wartawan tak bebas menulis dan sering menggunakan
14
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gaya bahasa eufimistik dan melakukan swa-sensor (self censorship) untuk
menghindarkan teguran dan pembredelan.15
Keadaan ini membuat wartawan semakin mawas diri di era kebebasan
pers saat ini, agar ruang kebebasan yang saat ini diraih betul-betul
dimanfaatkan secara baik dan tidak terus dihinggapi rasa kekhawatiran dan
takut serta tertekan oleh penguasa. Ekpresi dan kreatifitas wartawan harus
terus diasah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin terbuka.
Iklim kebebasan pers yang sudah mulai berkembang di Indonesia
merupakan modal yang bukan saja harus dipertahankan melainkan juga
harus dikembangkan, agar iklim ini semakin tumbuh sehat. Namun,
kebebasan pers masih merupakan hal baru, pemerintah, masyarakat pers,
dan masyarakat pembaca masih harus terus belajar untuk menggunakan
kebebasan itu secara konstruktif.
Agar wartawan melakukan peran dan fungsinya secara baik, maka
seorang

wartawan

harus

memiliki

kompetensi

sebagai

wartawan.

Kompetensi wartawan bukanlah seperangkat hukum atau peraturan yang
bersifat definitive, setiap lembaga pengkajian media institusi media
organisasi wartawan dapat merumuskan standar kompetensi sesuai dengan
kebutuhan.
Berdasarkan wacana yang berkembang saat ini, maka kompetensi
wartawan memiliki aspek-aspek kompetensi sebagai berikut :
1) Kesadaran (awarenes) mencakup kesadaran tentang etika, hukum, dan
karir.
2) Pengetahuan

(knowledge)

mencakup

pengetahuan

umum

dan

pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan.
3) Keterampilan (skill) mencakup keterampilan menulis wawancara, riset,
investigasi, menggunakan peralatan, seperti komputer, kamera, mesin
scanner, faksimile, dan sebagainya.
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4. Pengertian berita politik
a. Berita
Berita adalah jalan cerita tentang peristiwa. 16 Ini berarti setidaknya berita
mengandung dua hal, yaitu peristiwa dan jalan ceritanya.Jalan cerita tanpa
peristiwa ataupun sebaliknya tidak dapat disebut berita.
Berita adalah peristiwa yang dilaporkan.Segala yang didapat dilapangan
dan sedang disiapakan untuk dilaporkan belum disebut berita.Wartawan yang
menonton menyaksikan peristiwa, belum tentu telah menetukan peristiwa.
Wartawan sudah menemukan peristiwa setelah ia memahami prosesnya atau
jalan cerita, yaitu tahu APA yang terjadi, SIAPA yang terlibat, kejadiannya
BAGAIMANA, KAPAN, DIMANA dan MENGAPA sampai terjadi. Keenam
itu yang disebut unsur berita.17
Berita adalah susunan kejadian tiap hari sehingga masyarakat
menerimanya dalam bentuk tersusun dan dikemas rapi menjadi cerita, pada
hari yang sama di radio atau televisi dan keesokan harinya di berbagai surat
kabar.18 Pada saat menentukan berita, feeling seorang wartawan harus main,
jeli dalam menangkap berita fakta atau peristiwa yang mengandung nilai
berita.Biar saja fakta dan peristiwa biasa–biasa saja, namun karena kepiawaian
wartawan, maka fakta/peristiwa yang diangkatnya itu mengandung nilai berita.
Sedangkan Romli mendefinisikan berita sebagai laporan peristiwa yang
memiliki berita (news value), actual, factual, penting dan menarik.19
Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa berita adalah informasi
atau laporan yang menarik perhatian masyarakat konsumen, berdasarkan fakta,
berupa kejadian atau ide (pendapat), disusun sedemikian rupa dan disebarkan
media dalam waktu secepatnya.

16

Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru (Jakarta: Penerbit Kalam Indonesia, 2005), 55.
Dewabrata, A.M. Kalimat Jurnalistik : Panduan mencermati penulisan berita.
Jakarta:buku Kompas, 2004.
18
Peter Henshall dan David Ingram, Menjadi Jurnalis (Yogyakarta: LKIS, 2000), 7.
19
Mondry, Pemahaman Dan Teori Jurnalistik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 133.
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b. Bentuk berita
Beberapa bentuk umum media cetak, terutama surat kabar menurut
Assegaf dan Supriyanto , meliputi spot news (berita singkat), straight news
(berita langsung), stop press (berita mendadak),dan stopper (berita tertutup).
Sedangkan bentuk tulisan yang kontemporer meliputi indepth reporting/depth
news (berita mendalam), analysis news (berita analisis), dan berita adventorial
(iklan pariwara), juga berita yang ditulis dengan gaya khas, berupa feature.20
1) Sport news merupakan berita yang ditulis secara singkat karena karena
tidak besar daya tarik berita atau tidak besar dampak berita itu bagi
masyarakat.
2) Straight news merupakan berita yang cukup penting, biasanya berasal dari
kejadian dan atau pernyatan (komentar) dari satu, dua narasumber atau
lebih.
3) Stop press merupakan berita yang diperoleh mendadak, namun penting
sehingga diberitakan secara khusus.
4) Stopper merupakan berita yang ditulis pendek karena data yang diperoleh
karen sudah tidak mungkin dikembangkan lagi dan biasanya digunakan
sebagai penutup halaman.
5) Depht news, berita bentuk ini ada juga yang menyebutnya berita
komperhensif. Hal ini merupakan berita yang ditulis secara lengkap dan
mendalam.
6) Analisys news merupakan berita penulisannya dilengkapi dengan analisis
dari redaksi media tersebut atau orang luas redaksi (pakar media tersebut).
7) Feature atau soft news adalah berita ringan yang mengangkat human
interest

atau

hal–hal

yang

dianggap

menarik,

bermanfaat

atau

mendatangkan rasa simpati dan perlu diketahui masyarakat luas.21
c. Politik
Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang
berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian
20

Mondry, Pemahaman Dan Teori Jurnalistik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008),142.
Dana Irwara, Mengangkat Peristiwa Kelayar Kaca, Panduan Menjadi Jurnalis Televisi
(Jakarta: Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP) 2007), 77.
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kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara.22 Pengertian ini merupakan upaya
penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik
yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat
ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
1) politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2) politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
dan negara
3) politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4) politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci,
antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik,
partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk
mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
d. Berita politik
Berita politik adalah berita mengenai kekuasaan politik, legitimasi,
sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak
kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Menurut
para ahli yang berpendapat mengenai berita politik diantaranya: Warren dalam
buku modern news reporting: “Politik surat kabar nampak dengan tegas dan
nyata didalam pemerintahan politik dari pada pemberitaan-pemberitaan
lainnya, karena alasan-alasan yang nyata bahwa politik tidak dapat dipisahakan
dengan masalah-masalah umum (publik).”

22

Wikipedia, “Pengertian Politik”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
tangga 12 Agustus 2017
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Pemikiran isi media pada dasarnya suatu proses konstruksi realitas secara
subjektif oleh pengolahan media. Isi berita politik tidak sepenuhnya
menggunakan apa sesungguhnya yang terjadi melainkan cendrung subjektif
dalam penulisannya. Berita politik yang di sampaikan adalah hasil dari
konstruksi dari realitas itu sendiri. Oleh karena itu berita politik merupakan
dalam posisi orientasi bisnis atau kekuatan politik kekuasaan tertentu. Maka
biasanya takkan terelakkan sehingga realitas berita politik adalah konstruksi
yang syarat dengan kepentingan.23
Peran media dalam berita politik kedalam suatu katagori, media dan
berita politik bisa secara aktif dan pasif. Berita politik dalam media adalah,
media yang berperan aktif dalam memberitakan berita politik kepada khalayak
banyak dalam menentukan isi berita politik dan mengskonstrusikannya. Secara
sadar dan memiliki tujuan tertentu untuk mengarahkan pendugaan dalam hal
ini sifat media dalam memberitakan politik tidak netral dan berpihak konsep
media pasif. Media secara pasif menanggapi media hanyalah menyampaikan
pesan politik atau sebuah peristiwa apa-adanya, yaitu berita yang di sampaikan
media tidak sengaja untuk mempengaruhi khalayak. Sehingga jika terjadi efek
pengaruh tergantung dari konstruksi khalayak, bukan pada medianya.
F. Metode Penelitian
Metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara menuju suatu jalan
atau merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja
(sistematis) untuk memahami jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah atas keabsahannya. 24
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif analisis.Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang

23

Derry Mayendra, “Teori Berita Politik di Media Massa”, diakses melalui alamat
https://www.google.com/search?q=skripsi+berita+politik&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
tanggal 10 November 2017.
24
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menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan cara–cara
lain dari kuantifikasi (pengukuran).25
Sedangkan deskriptif analisis menurut Rachmat Kriyantono dalam
bukunya metode riset komunikasi, menyebutkan bahwa jenis analisis ini
bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang
fakta–fakta dan sifat–sifat populasi atau objek tertentu.26Jenis deskriptif penulis
gunakan, untuk memberikan gambaran mengenai implementasi pasal 1 kode
etik jurnalistik pada harian pagi Jambi Ekspres.
2. Setting dan Subjek Penelitian
Setting penelitian adalah Kantor Graha Pena Jambi Ekspres. Pemilihan
setting didasarkan atas kegiatan jurnalistik yang sesuai dengan judul skripsi
penulis dan di koran harian Jambi Ekspres adalah tempat untuk melakukan
penelitian.
Subjek penelitian berpusat pada pemberitaan politik sesuai dengan pasal
1 dalam KEJ, Pimpinan Redaksi dan wartawan. Mengingat subjek yang baik
adalah subjek yang terlibat aktif, cukup mengetahui, memahami, atau
berkepentingan dengan aktifitas yang akan diteliti, serta memiliki waktu untuk
memberikan informasi secara benar.27
3. Sumber Dan Jenis Data
a. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari manusia, situasi/
peristiwa dan dokumentasi.Sumber data manusia berbentuk perkataan
ataupun tindakan yang bisa memberikan data melalui wawancara.Sumber
data suasana berupa suasana yang bergerak, diam (suasana), meliputi
ruangan, suasana dan proses. Yang dimaksud dengan sumber data dalam
sebuah penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

25

Djuanidi Ghony, Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Tehnik dan Teori
Grounded (Surabay: Bina Ilmu, 2007), 11.
26
Rachmat Kriyanto, Metodologi Riset, Komunikasi Disertai Contoh Praktisi Riset Media,
Public Relatio, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006), 69.
27
Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN
STS Jambi(Fak.Ushuluddin IAIN STS Jambi,2014), 59.
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1) Kumpulan berita politik koran harian Jambi Ekspres.
2) Redaktur, wartawan, dan unsur-unsur yang terlibat dalam

proses

produksi koran harian Jambi Ekspres.
b. Jenis data
Jenis data adalah jenis–jenis sumber yang diperoleh oleh peneliti pada
subjek penelitiannya.28 Jenis data dalam penelitian ini adalah :
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan
oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang
memerlukannya.
Data primer ini diperoleh langsung dari objek penelitian koran
harian Jambi Ekspres, dalam hal ini sebagai data primer adalah data yang
didapat melalui koran, wawancara, observasi yang dilakukan secara
langsung oleh penulis untuk mengetahui implementasi pasal 1 kode etik
Jurnalistik pada berita politik koran harian Jambi Ekspres.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang berupa data–data yang sudah
tersedia dan dapat diperoleh oleh peniliti dengan cara membaca, melihat
atau mendengarkan.
Data sekunder diperoleh dari catatan dan dokumen koran harian
Jambi Ekspres. Dalam penelitian ini data sekunder penulis peroleh dari
sumber-sumber yang telah ada sebelumnya yang biasanya diperoleh dari
perpustakaan, atau laporan-laporan penelitian terdahulu, misalnya data
yang tersedia ditempat tertentu seperti kantor, perpustakaan, majalah,
dokumen koran harian Jambi Ekspres sebagainya.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan,
peninjauan, penyelidikan riset. Observasi berasal dari bahasa latin yang
berarti “melihat“ dan “memperhatikan“. Istilah observasi diarahkan pada
28

Iskandar, Metologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009 ), 119.
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kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul,
dan mempertimbangkan hubungan, antar aspek dalam fenomena tersebut.29
Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data
suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking
atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh
sebelumnya.Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara
langsung wacana yang terdapat dalam koran harian Jambi Ekspres.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen–
dokumen, catatan–catatan, transkip, buku, surat kabar atau majalah notulen
rapat, anggota dan sebagainya. 30
Dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa dokumen berita yang yang diterbitkan oleh koran harian Jambi
Ekspres. Adapun dokumen yang diperoleh adalah dokumen yang dapat
menunjang sesuai dengan tema penelitian. Dokumen-dokumen ini
digunakan

untuk

memperkuat

dan

memperoleh

data

mengenai

implementasi pasal 1 kode etik jurnalistik pada koran harian Jambi Ekspres.
c. Wawancara
Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang
atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain
dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri.
Dalam hal ini peneliti mewawancarai Pemimpin Redaksi dan
wartawan koran harian Jambi Ekspres dengan metode wawancara bebas
terpimpin.Artinya, wawancara dilakukan secara bebas namun terarah agar
tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang diutarakan dan telah
menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

29

Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Observasi & wawancara (Jatim: Bayumedia
publishing, 2004), 1.
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Rineka Cipta, 1998), 236.

23

5. Teknik Analisa Data
Sesuai dengan bentuk penelitiannya, dalam penelitian ini, analisis data
dilakukan sejak pengumpulan data secara keseluruhan. Data itu kemudian
dicek kembali secara berulang, dan untuk mencocokkan data yang diperoleh
data tersebut disistematiskan dan diinterprestasikan secara logis, sehingga
memperoleh data yang memiliki keabsahan dan kredibilitas31.
Setelah semua data terkumpul peneliti menganalisis data kedalam kata–
kata dengan membandingkan atau mencari kesesuaian implementasi pasal 1
kode etik jurnalistik pada berita politik. Penulis juga mengkonstruksi berita
politik, kemudian memasukkan data tersebut kedalam tabel beserta analisisnya.
Tabel dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak ketidaksesuaian
dengan pasal 1 kode etik jurnalistik. Dalam penelitian ini menggunakan
beberapa tehnik analisis data yakni:
a. Analisis domain
Analisis domain merupakan upaya analisis untuk memperoleh
gambaran umum dan menyeluruh dari suatu sosial dan membuat kategori–
kategori. Dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan dan
wawancara

yang dilakukan.

Dan analisis ini

penulis mengamati

implementasi pasal 1 kode etik jurnalistik dalam rubrik berita politik koran
harian Jambi Ekspres.
b. Analisis taksonomi
Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan
domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya
domain yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus
penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data dilapangan,
wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul
menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang
disebut analisis taksonomi.32

31
32
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c. Analisis kompenansial
Analisis kompenansial adalah analisis yang dilakukan setelah
penelitian mempunyai cukup banyak fakta atau informasi dari hasil
wawancara atau observasi yang melacak kontak-kontak antar warga satu
domain.
Analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis data yang kontraks
antara data yang satu dengan data yang lain, khususnya data yang diperoleh
dari lapangan yang sesuai permasalahan yang diteliti. Dengan analisis ini
seluruh data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan dan analisis
huntuk mengambil kesimpulan.
6. Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam

pengujian

keabsahan

data,

metode

penelitian

kualitatif

menggunakan beberapa macam cara, diantaranya adalah:
a. Perpanjangan pengamatan
Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data
penelitian ini,sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah
diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali
kelapanganbenar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali
kelapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan
pengamatan dapat diakhiri.33
b. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai
waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik
pengumpulan data, dan waktu.
1) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2) Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

33

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 122-123.
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3) Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain
dalam waktu dan situasi yang berbeda.
c. Diskusi dengan teman sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan
melakukan penelitian dengan teman sejawat,guna memastikan bahwa data
yang diterima benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari
peneliti atau informen. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan
mendapatkan sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan
konstruktif dalam meninjau keabsahan data.34
G. Studi Relevan
Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa buku dan karya ilmiah
yang memiliki tema hampir relevan dengan tema yang diangkat peneliti
diantaranya:
Skripsi Novan Riansyah “Penerapan Kode Etik Jurnalistik (Studi Wartawan
Merangin Ekspres)” 2016, Jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ushuluddin, Institut
Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi35. Pada penelitian tersebut
penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pentingnya penerapan Kode Etik
Jurnalistik. Pada skripsi tersebut penulis sama-sama membahas penerapan kode
etik jurnalistik namun memfokuskan ke pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, sedangkan
pada penelitian ini peneliti terfokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada
berita politik pada pasal 1.
Selanjutnya skripsi Hartatik “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan
Hubungannya Dengan Narasumber Ketika Meliput Berita (Studi di Jambi
Ekspres)” 2015 Jurusan Ilmu Jurnalistik Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas
Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.36 Pada
penelitian ini terdapat persamaan mengenai Kode Etik Jurnalistik dan tempat
34

Arifullah Dkk, “Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Iain
Sts Jambi’’, (Jambi:Fak. Ushuluddin Iain Sts Jambi, 2015), 68.
35
Riansyah Novan, Penerapan Kode Etik Jurnalistik (Studi Wartawan Merangin
Ekspres) 2016.
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Narasumber Ketika Meliput Berita (Studi di Jambi Ekspres), 2015.
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penelitian, hanya saja pada skripsi tersebut peneliti ingin mengetahui apakah Kode
Etik Jurnalistik sudah di pahami dan diterapkan, sedangkan dalam penelitian ini
terfokus pada penerapan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan politik.
Dan skripsi dari Try Kurnia Haryaningrum “Analisis Penerapan Kode Etik
Jurnalistik Pasal 3 Pada SKH Republika (Studi Kasus Pemberitaan Reklamasi
Teluk Jakarta Edisi 1-15 April 2016) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 37 Pada penelitiannya,
peneliti meneliti menggunakan pasal 3 kode etik jurnalistik sedangkan ini terfokus
pada pasal 1 kode etik jurnalistik.
Melihat adanya berbagai perbedaan, objek,model dan masalah yang di teliti
oleh penulis terdahulu tentu saja penelitian yang dilakukan akan berbeda. Dan
pada surat kabar harian pagi Jambi Ekspres belum pernah ada peneliti yang
meneliti tentang penerapan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan
politik.Sebagaimana terlihat dari studi relevan diatas bahwa belum ada diantara
kajian ini yang membahas hal tersebut. Karya-karya diatas berbeda dengan karya
penulis selesaikan, ketiga karya diatas fokus pada kode etik terkait dengan
pemberitaan dari wartawan dan medianya. Melihat adanya perbedaan setting dan
juga fokus penelitiannya, tentu saja penelitian yang dihasilkan berbeda.

37
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BAB II
PROFIL SURAT KABAR HARIAN PAGI JAMBI EKSPRES
A. Sejarah Surat Kabar Harian Pagi Jambi Ekspres
Jambi Ekspres adalah nama surat kabar harian di Jambi yang merupakan
koran utama dan terbesar di Provinsi Jambi dibawah naungan Jawa Pos News
Network (JPNN) / Jawa pos Group.
Surat kabar harian Jambi Ekspres yang beralamat di Graha Pena Jambi
Ekspres Jl. Kapt. Pattimura No.35 KM 8 Kenali Besar Jambi, terbit pertama
kalinya pada tanggal 01 Januari 1999.38 Menurut pengetahuan Manager Eo
Jambi Ekspres Dona Piscesika, mengatakan:
[W]aktu itu ada satu grup jawa pos yang pertama di Jambi yaitu surat kabar
Jambi Independent, lalu kemudian muncul Jambi Ekspres masih satu grup
dengan Jambi Independent yaitu Jawa Pos namun manajemennya berbeda
dan kantor yang pertama kali yaitu di Sipin depan Mini Market NH dengan
menyewa satu ruko dua lantai.39
Jambi Ekspres pertama kali muncul dengan menyajikan berita-berita
yang aktual dengan komposisi berita berupa 75% isi lokal meliputi ekonomi,
bisnis, olahraga, politik, kriminal, hiburan, keluarga, dan lain-lain, kemudian
sisanya 25% meliputi : Nasional dan Internasional.
Perusahaan ini dikelola oleh Manajemen PT. Wahana Semesta Merdeka
yang bekerjasama dengan Jawa Pos Group dan dalam manajemen
perusahaanya dipimpin oleh satu orang Direktur Utama yaitu Bapak Suparno
Wonokromo dengan dibantu oleh Bapak Sarkawi sebagai General Manager
Diterbitkan oleh PT. Wahana Semesta Jambi dan PT. Jambi Press Intermedia
sebagai perusahaan percetakanya. “Selalu ada yang baru” merupakan motto
yang dipegang oleh perusahaan ini. Memiliki visi dan misi untuk mewujudkan
sebuah media terbesar dalam satu produk yang penuh warna kedaerahan dan
menumbuhkan minat baca, khususnya pada masyarakat Jambi dengan harga
yang terjangkau dan memegang prinsip berani berbicara tanpa tendensi dalam
mengungkap kebenaran, tampil realistis, jernih, transparan, fair dan tersaji
38
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dengan luas, serta didukung oleh tenaga ahli dan berpengalaman dibidangnya,
membuat harian pagi Jambi Ekspres mampu dan menjadi pilihan utama
masyarakat Jambi pada umumnya, dari kalangan atas maupun kalangan bawah.
Surat kabar harian Jambi Ekspres terbit setiap hari, menjangkau sebagian
besar Provinsi Jambi, yaitu meliputi sembilan kabupaten yakni Kerinci,
Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur,
Tanjung Jabung Barat, Bungo, Tebo dan dua kota yaitu Jambi dan Sungai
Penuh. Wilayah cakupan yang cukup luas tersebut menjadi daya tarik bagi para
usahawan atau perusahaan lainnya untuk mempromosikan usahanya berupa
iklan melalui media ini.
Pos MetroJambi, Bungo Pos, Radar Tanjab, Jambi Star, Sarolangun
Ekspres, Bute Ekspres, Merangin Ekspres, Batanghari Ekspres, dan Timur
Ekspres serta media online Jambiupdate.com merupakan perusahaan dibawah
naungan Jambi Ekspres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini
sudah memiliki manajemen yang bagus dan terarah, serta didukung kerja keras
seluruh staf, wartawan dan strategi pemasaran yang jitu. Surat kabar harian
Jambi Ekspres telah

menguasai dan mendistribusikan korannya diseluruh

wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.
1. Visi dan Misi Surat Kabar Harian Pagi Jambi Ekspres
Visi dan Misi surat kabar harian pagi Jambi Ekspres adalah “Selalu ada
yang baru” dengan misi selalu akan menyajikan berita-berita yang aktual dan
terpercaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pimpinan Perusahaan Jambi
Ekspres Setya Novanto, Mengatakan:
[J]adi disini kita selalu berusaha menyajikan berita-berita yang aktual,
terpercaya, dan akurat, karena tidak bisa berita itu aktual namun tidak
akurat. Jadi meski dengan visi selalu ada yang baru namun tetap menjaga
keakuratan berita yang akan diterbitkan.40
Sebagai media cetak yang mengutamakan kepuasan pembaca Jambi
Ekspres selalu mengedepankan profesionalitas dalam bekerja dengan slogan

40

Setya Novanto, Pemimpin perusahaan, Wawancara dengan penulis, 2 Oktober 2018 Jl.
Kapt. Pattimura No.35 KM 8 Kenali Besar Jambi, Rekaman Audio.
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media “Selalu ada yang baru” menjadi salah satu landasan media Jambi
Ekspres.
B. Sarana dan Prasarana Surat Kabar Harian Jambi Ekspres
Sarana merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas
yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan
pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubugan
dengan organisasi kerja. Sedangkan prasarana adalah seperangkat alat yang di
gunakan dalam suatu proses kegiatan, baik alat tersebut merupakan peralatan
utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang akan di capai.
Sarana dan prasarana sangat penting dalam fungsinya. Dari mulai untuk
mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak menghambat waktu,
meningkatkan produktifitas, lebih memudahkan dalam gerakan para pengguna,
ketepatan susunan stabilitas pekerjaan lebih terjamin, menimbulkan rasa puas
pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakan.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh surat kabar harian pagi Jambi
Ekspres, seperti yang kita ketahui bersama sarana adalah segala sesuatu yang
digunakan untuk mencapai suatu tujuan sedangkan prasarana merupakan
sesuatu yang terwujud. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah
segala sesuatu yang digunakan oleh media cetak surat kabar harian pagi Jambi
Ekspres untuk memperlancar kegiatan dalam memproduksi surat kabar.
Berbicara masalah sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas
dari berita yang akan diterbitkan maka tidak akan terlepas dari sumber daya
manusia (SDM) serta sarana dan prasarana untuk SDM. Hal ini akan
berhubungn dengan kemampuan wartawan, redaktur dan pimpinan redaksi
dalam mengelolah informasi sehingga dapat memproduksi berita yang akan
diterbitkan dan menjadi berita yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat
melalui surat kabar harian pagi Jambi Ekspres. SDM yang berkualitas serta
sarana dan prasarana penujng yang baik akan menghasilkan berita yang baik
dan berkualitas, oleh karena itu peningkatan SDM dan sarana dan prasarana
penunjang menjadi salah satu fokus utama dalam memajukan atau
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meningkatkan sebuah media.41 seperti yang disampiakan oleh manager Eo
mengatakan saat wawancara dengan penulis.
[U]ntuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik maka perusahaan
memiliki kebijakan dalam perekrutan karyawan, yang mana wartawan yang
akan diterima adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan minimal S1
yang kemudian akan melalui beberapa seleksi dan kemudian akan mendapat
trening dari kantor selama beberapa bulan sehingga dirasa layak menjadi
wartawan surat kabar harian pagi Jambi Ekspres.42
Berdasarkan dokumentasi penulis ada beberapa inventaris sarana dan
prasarana yang ada di manajemen Jambi Ekspres, sebagai berikut:
No

Sarana dan Prasarana

Jumlah

1.

Komputer

20 Unit

2.

Printer

2 Unit

3.

Wi-Fi

1 Unit

4.

Komputer Data

1 Unit

5.

Telephon

2 Unit

6.

Photocopy

1 Unit

7.

Tv

1 Unit

8.

Kamera Digital

2 Unit

9.

Kamera Kantong

2 Unit

10.

Ruang Redaksi

1 Ruangan

11.

Ruang Rapat

1 Ruangan

12.

Ruang Keuangan

1 Ruangan

13.

Ruang Ibadah

1 Ruangan

14.

Ruang Percetakan

1 Ruangan

15.

Ruang Tamu

1 Ruangan

16.

Gudang

1 Ruangan

(Sumber Data: Dokumentasi Jambi Ekspres)43

41

Dokumentasi, Jambi Ekspres, 2 Oktober 2018.
Dona Piscesika, Manager Eo, Wawancara dengan penulis, 3 Oktober 2018, Jl. Kapt.
Pattimura No.35 KM 8 Kenali Besar Jambi, Rekaman Audio.
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C. Jumlah Karyawan Surat Kabar Harian Pagi Jambi Ekspres
Jumlah karyawan maupun pegawai yang bekerja di lingkungan surat
kabar harian pagi Jambi Ekspres merupakan karyawan tenaga kerja yang sudah
bekerja dalam waktu yang lama, dan terdaftar diberbagai posisi diantaranya
adalah administrasi, kegiatan produk pelayanan, pendidikan, promosi,
periklanan, pengawas lapangan dan lain sebagainya. 44 Sebagaimana yang di
sampaikan oleh Manager Eo Jambi Ekspres Dona Piscesika, Mengatakan:
[P]erekrutan karyawan di Jambi Ekspres ini sendiri berdasarkan latar
belakang pendidikan yaitu strata satu (S1) dari jurusan apa saja yang
kemudian akan diseleksi dan ditrening dalam beberapa bulan, dan selama
masa trening karyawan hanya akan mendapatkan gaji pokok saja belum
menerima tunjangan, dan jika dia diposisi wartawan maka akan
mengunakan kode nama sebagai calon wartawan atau di beri kode huruf C
sebelum nama inisialnya.45
Data wartawan Jambi Ekspres beserta jabatannya terdapat 44 orang dan
dapat dilihat pada tabel berikut, diantaranya adalah:
No

Nama

Jabatan

1.

Prima Satria

Pemimpin Redaksi

2.

Eddy Mulyadi

Redaktur

3.

Ahmad Munzir

Redaktur

4.

Muhammad Akta

Redaktur

5.

Fathul Mubarak

Redaktur

6.

Bakar

Reporter/Wartawan

7.

Doni Saputra

Reporter/Wartawan

8.

Faizarman

Reporter/Wartawan

9.

Muhammad Hafizh Alatas

Reporter/Wartawan

10.

Tuyani

Reporter/Wartawan

11.

Azul Sumayati

Reporter/Wartawan

12.

M. Zainur Rizal

Reporter/Wartawan

13.

Andri Brilliant Avolda

Reporter/Wartawan

44

Dokumentasi, Jambi Ekspres, 1 Oktober 2018.
Dona Piscesika, Manager Eo, Wawancara dengan penulis, 2 Oktober 2018, Jl. Kapt.
Pattimura No.35 KM 8 Kenali Besar Jambi, Rekaman Audio.
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14.

Wiwin Saputra

Reporter/Wartawan

15.

Elan Reinwart

Reporter/Wartawan

16.

Reza Fahlefi

Reporter/Wartawan

17.

Gatot Sunarko

Reporter/Wartawan

18.

Munasdi

Reporter/Wartawan

19.

Hadinata Damanik

Reporter/Wartawan

20.

Irfa Gusnadi

Reporter/Wartawan

21.

Joni Hartanto

Reporter/Wartawan

22.

Ferdian Putra

Reporter/Wartawan

23.

Misriyanti

Reporter/Wartawan

24.

Syafi’i

Editor bahasa

25.

Jasa Bela Rtg

Editor bahasa

26.

Ahmad Aljufri

Desain Grafis

27.

Ardiansyah

Pracetak

28.

Jurnal Efendi

Pracetak

29.

Agus Syaripudin

Pracetak

30.

M. Rosikin

Pracetak

31.

Tri Reni

Iklan

32.

M. Khaidir

Iklan

33.

Lysa Lucia Febrina

Iklan

34.

Dani Andrean

Iklan

35.

Sutridawati

Iklan

36.

Fauzi Yossi Esiska

Iklan

37.

Pratama DP

Desain Iklan

38.

Dede Lesmana

Desain Iklan

39.

Hamdan

Pemasaran

40.

Havis Sugiarto

Pemasaran

41.

Ertati

Kabag Piutang

42.

Dwi Rahma Putri Lubis

Piutang

43.

Andriani Siregar

Keuangan
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44.

Joni Trimulya

IT

(Sumber Data: Dokumentasi Jambi Ekspres)46
1. Struktur Organisasi Surat Kabar Jambi Ekspres
Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang mana struktur ini
yang akan menjelaskan peran dan wewenag dari setiap jabatan yang dipegang
yang mana setiap bagian dan devisi akan memiliki kewajiban atas tugas yang
di berikan,

serta bertangung jawab atas hasil pekerjaan atau tugasnya

masing-masing, sehingga tercipta manajemen perusahaan yang berkaitan satu
sama lain. Dalam penelitian ini penulis menemukan tugas pokok dan
fungsinya, adapun bagian- bagian struktur organisasi pada surat kabar harian
pagi Jambi Ekspres adalah: general manager, pimpinan perusahaan, pimpinan
redaksi, redaktur dan wartawan.

46

Dokumentasi, Jambi Ekspres, 19 Oktober 2018.
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Struktur Organisasi Surat Kabar Jambi Ekspres 47
Direktur utama
Suparno Wonokromo

General Manager
Sarkawi

WK. General Manager
Eka Wahyu S

Pimpinan Redaksi

Pimpinan Perusahaan

Prima Satria

Setya Novanto

Redaktur Pelaksana

Manager Bisnis & EO
Dona Piscesika

Redaktur
Eddy Mulyadi
A.Muzir
M.Akta

47

Dokumentasi Harian Pagi Jambi Ekspres, 2 Oktober 2018.

Kepala Perwakilan Iklan
Ali Mulyono
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2. Fungsi Struktur Organisasi
Suatu perusahaan tentu memiliki keterkaitan antara sesama pegawai
didalamnya, dimana masing-masing pegawai tersebut mempunyai jalur kerja
tersendiri dengan tujuan kerja yang sama. Dengan adanya manajemen
didalam suatu perusahaan menunjukan profesionalisme di perusahaan
tersebut. Adapun manajemen yang terdapat pada harian pagi Jambi Ekspres
tentunya memiliki fungsi dan wewenang yang sudah ditentukan, antara lain:
a. General Manager / Pemimpin Perusahaan
General manager/Pemimpina Perusahaan biasanya bertanggung
jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun
ke luar. Ia dapat melimpahkan pertanggung jawabannya terhadap
hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang meyangkut isi penerbitan
(redaksional) dan kepada pemimpin. Usaha sepanjang menyangkut
pengusahaan

penerbitan.

Adapun

kewenangan

dari

General

Manager/Pemimpin Perusahaan diantaranya sebagai berikut:
1) Mengatur dan mengawasi kinerja perusahaan.
2) Membawahi para karyawan didalam perusahaan.
3) Memastikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi sehat.
4) Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kerja serta angaran
masing-masing bagian yang berada dibawahnya.
5) Melakukan pengawasan dan penelitian keberhasilan perusahaan
dalam periode tertentu.
b. Pemimpin Redaksi
Pemimpin redaksi (editor in chief) bertanggung jawab terhadap
mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus
mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang di pimpinnya. Di surat
kabar manapun, pemimpin redaksi menetapkan kebijakan dan
mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia bertindak sebagai
jendral/komandan yang diperintah atau kebijakannya harus dipatuhi
bawahannya. Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggung
jawab jika pemberitaan mediannya digugat pihak lain.
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Pemimpin redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan atau isi
tajuk rencana(editorial) yang merupakan opini redaksi berhalangan
menulisnya, maka tajuk rencana biasanya dibuat oleh redaktur
pelaksana. Adapun kewenangan dari pemimpin redeksi adalah sebagai
berikut:
1) Mengepalai aktivitas produksi.
2) Memberikan poin terhadap berita yang akan dimuat.
3) Mengatur kinerja dewan redaksi yang mencakup redaktur
pelaksana, redaktur, staff redaksi, fotografer dan wartawan.
c. Redaktur Pelaksana
Di bawah pemimpin redaksi biasanya ada redaktur pelaksana
(managing editor), namun lebih bersifat teknis. Dialah yang memimpin
langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter
dan editor. berikut ini tugas dan wewenang dari redaktur pelaksana:
1) Memimpin pelaksanaan harian oprasi perusahaan.
2) Memberikan penilaian dan memutuskan layak atau tidaknya suatu
berita untuk dimuat.
d. Redaktur
Redaktur (editor) sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu.
Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, aktivitas
penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan di buat atau disiarkan. Di
internal redaksi, mereka disebut redaktur desk, redaktur bidang atau
redaktur halaman karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik
tertentu dan editingnya.
Seorang redaktur biasanya menangani satu rubrik, misalnya
rubrik ekonomi, luar negeri, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
Adapun tugas dan wewenang dari redaktur Jambi Ekspres adalah
sebagai berikut:
1) Melakukan penyuntingan berita yang akan diturunkan.
2) Melengkapi naska berita yang ditulis oleh wartawan atau reporter.
3) Wartawan.
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4) Mencari dan mengumpulkan data-data yang valid untuk dijadikan
sebagai berita.
5) Mengangkat data-data yang sudah dikumpulkan menjadi tulisan
yang kemudian akan diproses menjadi berita.
e. Wartawan
Dibawah para editor adalah para reporter atau wartawan. Mereka
merupakan prajurit di bagian redaksi. Mencari berita lalu membuatnya
atau menyusunnya merupakan tugas dari seorang wartawan. Untuk
lebih rinci berikut ini tugas dan wewenang dari wartawan diantaranya
sebagai berikut:
1) Mencari dan mengumpulkan data-data yang valid untuk dijadikan
sebagai berita yang aktual.
2) Mengangkat data-data yang sudah dikumpulkan menjadi tulisan
yang kemudian akan diproses menjadi berita.
f. Teknologi Informasi
Tugas dari seorang karyawan teknologi informasi adalah sebagai
berikut:
1) Menangani media online perusahaan.
2) Mengawasi dan bertangung jawab terhadap jaringan dan sistem
komputer didalam perusahaan.
g. Pracetak
Bagian pracetak bertanggung jawab menangani naskah siap cetak
dari para redaktur, yaitu semua naskah yang sudah diturunkan ke
percetakan dan sudah di set bersih, desain cover dan perwajahan (tata
letak, layout artistic) dan hal kecil lainnya sebelum koran di cetak.
Bagian lain yang berada dibawah koordinasi redaktur pracetak
adalah juru ketik naskah. Ia bertugas mengetik naskah yang akan di
muat. Adapun secara rinci tugas dari pracetak yaitu:
1) Mempersiapkan layout berita yang akan dicetak.
2) Mencetak dan mentransformasikan hasil layout yang ada kedalam
bentuk filem siap cetak.
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h. Even dan Promosi
Tugas dari bidang even dan promosi adalah sebagai berikut:
1) Melakukan sosialisasi produk kepada masyarakat luas.
2) Menangani kegiatan promisi yang dilakukan perusahaan
i. Iklan
Tugas dari bidang periklanan adalah sebagai berikut:
1) Memastikan jangka waktu pemasangan iklan.
2) Mencari pemasang iklan yang berminat untuk membeli spot atau
ruang iklan didalam surat kabar.
D. Konten Berita
Jambi Ekspres memiliki berbagai macam konten berita atau rubrik dalam
surat kabar diantaranya adalah kriminal yang membahas seputar kejahatan atau
kriminalitas, Daerah yang membahas seputar layanan publik di daerah namun
tidak menutup kemungkinan untuk membahas berita yang lain hanya saja lebih
fokus pada seputar layanan publik, politik membahas seputar kegiatan politik,
Ekonomi membahas seputar masalah ekonomi, Nasional menyajikan seputar
berita-berita Nasional yang sedang hangat diperbincangkan publik, sosaiti serta
pendidikan membahas seputar masalah pendidikan yang terjadi baik di dalam
maupun luar kota.
Penampilan surat kabar harian Jambi Ekspres sangat menarik tatanan
layout yang rapi serta didukung dengan gambar atau foto yang menarik tidak
terlalu ekstrim sehingga masih layak dipublikasikan, selain itu berita yang di
sajikan bersifat netral tidak memihak dan selalu menyajikan berita- berita yang
aktual serta hangat untuk di perbincangkan.
E. Target Pembaca
Target pembaca pada surat kabar harian pagi Jambi Ekspres adalah
seluruh lapisan masyarakat sehingga menggunakan bahasa yang ringan agar
mudah difahami oleh seluruh masyarakat Jambi di antaranya profesional,
karyawan kantor, pengusaha, politisi, pelajar dan lain sebagainya. 48

48

Dokumentasi, Jambi Ekspres, 19 Oktober 2018.
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Surat kabar harian pagi Jambi Ekspres didistribusikan di dalam dan luar
kota Provinsi Jambi seperti kota madya dan kabupaten-kabupaten dengan
target pembaca sekitar 10 sampai 12 ribu pembaca sebagaimana keterangan
yang disampaikan oleh Manager Eo Dona Piscesika mengatakan:
[A]da dua kalangan pembaca koran yaitu kalangan menegah kebawah dan
kalangan menegah keatas yang mana kalangan menengah ke bawah lebih
menyukai berita-berita kriminal dan kalangan menegah keatas menyukai
berita berita seputar politik. Maka setiap harinya media harus pandai-pandai
memprediksi berita dikalangan mana yang sangat menjual yang tentunya
disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Jumlah berita yang terbit setiap
harinya di sesuaikan dengan jumlah halaman karena setiap harinya jumlah
halaman yang terbit selalu berbeda. Selain itu jumlah berita di halaman
depan atau halaman utama maksimal hanya 7 berita saja dan sangat jarang
sekali berita kriminal masuk di halam utama.49
Dengan ditetapkannya target pembaca dapat memudahkan wartawan
dalam menulis berita untuk setiap kalangan yang masuk kedalam target berita
Surat Kabar Harian Jambi Ekspres.

49
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BAB III
PROSES PEMBUATAN DAN PENULISAN BERITA POLITIK
A. Membuat Berita Politik
Proses pembuatan berita politik berkembang melalui ruang lingkup berbagai
pengaruh. Dalam bagian ini kita akan meninjau proses yang diturunkan dari
kegiatan pers, khususnya pengaruh organisasi berita, hubungan antara reporter dan
pejabat, proses pengumpulan berita, dan penyajian berita.
[A]da beberapa tahapan untuk membuat berita politik. Meski hampir sama
dengan peliputan berita yang lain tapi dalam berita politik memiliki
kekhususan yang tidak dapat di pisahkan dari pembuatan berita poitik,
diantaranya proses rapat redaksi terkait apa saja yang menjadi bahasan politik
terbaru yang bisa menjadi daya tarik dari pembaca. Walau demikian wartawan
tetap harus mengedepankan penggunaan kode etik. Dalam pembuatan berita
politik ada dikenal pengorganisasian berita, ritualisasi berita, pengolahan berita
juga konflik dan kontrol.50
Dalam penelitian penulis mengenai proses pembuatan berita politik ada
beberapa tahapan yang dilakukan dan harus di pahami oleh wartawan politik
dalam meliput berita politik. Di mulai dari pembahasan dengan pemimpin redaksi
dilanjutkan dengan peliputan di lapangan dan penulisan berita lalu dilajutkan
dengan penyuntingan sebelum penerbitan berita politik tersebut.
1. Pengaruh organisasi berita
Organisasi

berita

adalah

badan

usaha

yang

anggotanya

mengumpulkan, menyunting, dan menyebarkan laporan serta evaluasi
tentang peristiwa. Banyak organisasi berita yang merupakan struktur yang
besar dan kompleks, setiap struktur mempunyai spesialis dan pembagian
kerja masing-masing seperti penjelasan wartawan Jambi Ekspres mengenai
pengorganisasian berita.
[P]eran terpisah dan tanggung jawab dalam surat kabar bagi penerbit,
editor pengelola, editor halaman, pencetak, dan distributor, dan dalam
jaringan berita bagi pemimpin redaksi, dan wartawan dalam peliputan.
Peran organisasi berita itu sangat berpengaruh dalam penstrukturan siapa
yang melaporkan kepada siapa (mata rantai) maupun dalam menetapkan
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Wawancara dengan wartawan politik Jambi Eksres, Faizarman. 13 Oktober 2018,
Rekaman audio.
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prosedur operasi yang standar dalam mencari informasi dari
narasumber.51
Dalam hal peliputan berita pengorganisasian berita sangatlah penting
karena menjadi dasar utama wartawan dalam proses peliputan yang
berhubungan langsung dengan narasumber. Beberapa pengorganisasian
berita tadi harus dapat berjalan seiringan agar tidak terjadi salah
komunikasi.
2. Ritualisasi berita
Untuk menghindari tuduhan adanya kerja sama dengan politikus,
banyak perusahaan media massa bersiteguh bahwa jurnalis mereka
melaksanakan tugasnya secara objektivitas, seperti penjelasan mengenai hal
ini yang di sampaikan oleh Bang Ardi Lipan, salah seorang wartawan senior
di dunia kewartawanan.
[B]erdasarkan argumen Tuchman, pelaporan objektif adalah ritual,
prosedur rutin yang hampir tidak ada hubungannya dengan penghilangan
sikap memihak dari pembuatan berita. Lippman menekankan bahwa
jurnalistik bukanlah laporan tangan pertama tentang bahan mentah
kejadian melainkan laporan yang disesuaikan dengan kepercayaan, nilai,
dan pengharapan pilihan. Strategi dalam meritualkan berita menurut
pedoman organisasi tentang objektivitas :pertama penyajian yang
mungkin bertentangan: dalam menghadapi masalah yang tidak dapat
disingkapkan faktanya, reporter mempertahankan objektivitasnya dengan
menyajikan laporan yang bertentangan. Kedua penyajian bukti yang
mendukung: strategi ini terdiri atas penyebutan bukti yang biasa diterima
sebagai kenyataan untuk mendukung pernyataan yang diragukan. Ketiga
kebijaksanaan penggunaan tanda kutip: bagi jurnalis, bukti yang
mendukung kebanyakan terdiri atas pengutipan pendapat orang lain. Jika
narasumber menyebutkan dalam hal menjatuhkan orang lain, maka
seorang jurnalis harus tidak menuliskan hal tersebut dengan mengutip
pendapat narasumber lainnya dengan tujuan yang sama, sehingga ia
dapat menjaga suasana pelaporan yang objektif. Keempat penyusunan
cerita dengan urutan yang tepat: biasanya berita disajikan dalam bentuk
piramida terbalik. Penulis menempatkan informasi terpenting tentang
suatu peristiwa dalam pargraf pertama dan informasi yang kurang
penting diletakkan pada pargraf terakhir. Dengan menerapkan unsur
5w+1h. Terakhir pelabelan analisis berita : reporter, kolumnis, dan editor
tidak berbuat seakan objektif. Mereka memberi label laporan demikian
dengan komentar atau analisis berita. Namun implikasiya ialah bahwa
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semua berita yang tidak ditunjukkan adalah laporan objektif, dan tidak
memihak.52
Dari semua strategi ini bukan untuk mencapai objektifitas, melainkan
rasional yang praktis yang digunakan wartawan untuk menyesuaikan diri
dengan tekanan organisasi seperti deadline dan perintah untuk menhindari
tuntutan atas dasar fitnah, dan untuk memberikan jawaban dalam menghadapi
teguran dari pemimpin.
3. Pengolahan berita
Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan media massa dalam
memproses peristiwa menjadi berita. Seperti disampaikan oleh wartawan
politik Jambi Ekspres, Faizarman.
[H]al pertama kali dalam penugasan mencari berita, seorang wartawan
mengambil inisiatif dalam menetapkan peristiwa hingga menjadi nilai
berita. Seperti pertemuan politik, pidato, pemerikasaan sebuah kasus
pengadilan, dan sebagainya. Kedua dalam prosedur pengeditan naskah
berita harus semenarrik mungkin agar khalayk tidak jenuh dalam
membaca berita, mendengarkan berita serta menonton berita. Yang
terakhir, berita yang masih dalam proses pembuatan dapat dihentikan
oleh pemimpin redaksi untuk tidak diterbitkan.53
Dalam pengolahan berita politik ini dibutuhkan ketelitian dari
wartawan dalam menulisnya dan dari editor ketika menyunting tulisantulisan dari wartawan. Dalam kegiatan ini melibatkan wartawan dan editor
yang menyunting setiap berita yang masuk sebelum kebagian produksi dan
juga distributor.
4. Konflik dan kontrol
Media massa terdiri atas organisasi yang terdiri dari orang-orang yang
memiliki minat, aspirasi, tujuan, kebutuhan, dan keinginan tersendiri.
Kadang dalam suatu organisasi memiliki perbedaan pendapat hingga
membuat konflik dalam penerbitan berita. Dalam mengahadapi hal tersebut,
setiap orang harus memperhatikan sifat berita yang akan diterbitkan. Berita
yang jumlahnya terbatas dapat diterbitkan pada hari tertentu dalam surat
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kabar. Para wartawan bersaing untuk mendapatkan ruang dan waktu yang
bergantung pada berita yang diterbitkan.
Berikut hasil diskusi penulis mengenai konflik dan kontrol dalam
pembuatan berita politik dengan wartawan Jambi Ekspres, Faizarman.
[A]da jenis konflik lain diluar persaingan untuk dibaca, didengar, dan
dilihat. Sebagai seorang wartawan, editor, dan anggota lainnya tidak
selalu sepakat dalam kebijakan organisasi. Mereka merasa terkekang oleh
sikap editorial, atau yang lainnya untuk tidak memperbolehkan jurnalis
dalam menginterpretasikan peristiwa atau membela kebijakannya sebagai
jurnalis. Selain itu, organisasi dalam menjamin konformitas terhadap
norma kebijakan dengan memberi peluang kepada wartawan untuk
menbentuk peran sendiri di dalam organisasi.54
Hal-hal demikian menjadi bagian penting dan harus diperhatikan agar
tidak terjadi salah paham antara politikus yang satu dengan yang lainnya.
Karena fungsi media selain sebagai media pemberitaan media juga sebagai
media untuk mengatur perpolitikan.
B. Pengumpulan Berita Dan Sumber Berita
Berita politik adalah kreasi gabungan antara jurnalis yang merakit serta
melaporkan berita dan komunikator politik lain - politikus, professional, dan juru
bicara

- yang mempromosikannya. Sumbernya adalah pertama pejabat yang

dipilih dan ditunjuk dalam posisi pembuat kebijakan, yaitu kebijakan seperti
presiden, kabinet dan kepala jabatan serta bawahan mereka, anggota kongres dan
pembantu mereka, pejabat yudikatif dan sebagainya. Kedua pejabat yang khusus
ditunjuk untuk menangani pers, baik yang ditunjuk dari partai politik maupun
pegawai

sipil karier - sekretaris pers, pejabatt penerangan pers, pejabat

penerangan publik, agen pers, personel hubungan masyarakata dan sebagainya.
Dan ketiga juru bicara kepentingan yang terorganisasi termasuk lobbyist,
pemimpin kelompok kepentingan umum bukan bertentangan), menawarkan tugas
yang bergengsi, menghadiahkan promosi, dan memberikan kenaikan gaji.
Seperti hasil wawancara penulis dengan wartawan politik Jambi Ekspres,
Faizarman mengenai pengumpulan berita dan sumber berita ini.
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[K]ita mengamati bahwa untuk mengamati dan untuk memelihara sekurangkurangnya wajah objektivitas, wartawan menyajikan titik pandang yang
bertentangan, mendukung bukti, mengutip dengan bjaksana, dan menyediakan
format. Setelah lama dipraktekkan hal ini menjadi konvensi pengumpulan
berita. “Pelapor objektif” adalah salah satu konvensi itu.55
Konvensi pengumpulan berita yang lain sangat erat hubungannya dengan
“pelaporan objektif”, ini beberapa hal yang harus diperhatika, Faizarman
menjelaskan lagi:
[P]eraturan sumber autoritatif. Wartawan berita tahu bahwa editor lebih
cenderung memperhatikan berita tertulis yang mengutip orang yang dikenal
luas, diakui, dan autoritatif. Bagi sebuah cerita, mempunyai pokok masalah
utama untuk menarik perhatian pembaca atau penonton adalah konvensional.
Kutipan dari sumber autoritatif merupakan suatu bentuk “kapstok” untuk
menggantungkan cerita. Kapstok yang lain mencakup konflik, prospek untuk
berubah, dan peristiwa unik seperti kunjungan kepresidenan ke negri yang
eksotik. Wawancara esklusif adalah konvensi pengumpulan berita yang juga
merupakan jalan dua arah bagi reporter dan pejabat. Terbatasnya ruang dan
waktu menyebabkan jurnalis perlu singkat, ringkas, dan padat. Pembukaan
pendek, paragraf sederhana, judul yang menggairahkan, dan keterangan yang
konvensional membantu jurnalis dalam menyesuaikan diri dengan
keterbatasan ini.56
Konvensi pertukaran berita ini berlangsung bagi keuntungan wartawan
maupun pejabat; begitu pula rutin pengumpulan berita. Oleh sebab itu,
sebagian besar korps pers mengejar cerita rutin, yaitu laporan peristiwa yang
bernilai berita karena orang yang terlibat ke dalamnya (pejabat kebijakan dan
penerangan) mengangkatnya menjadi demikian.
Seperti pada konvensi jurnalistik, sumber-sumber berita tahu benar
tentang rutin pengumpulan berita dan memanfaatkannya bagi keuntungan
mereka.
Yang terakhir, jurnalis sering menggunakan kebiasaan bekerja dan
berpikir di samping konvensi dan rutin yang dominan yang telah disinggung.
Ringkasnya, konvensi pengumpulan berita, rutin, kebiasaan bekerja dan
berpikir menyajikan cukup banyak peluang bagi pejabat pemerintah untuk
memanfaatkan media guna keuntungan mereka sendiri.
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1) Penyajian Berita Politik
Selama tahun politik, berita jaringan surat kabar akan menyajikan kepada
khalayak ramai lebih banyak berita tentang kampanye ketimbang yang
mungkin diinginkannya. Karena setiap pembahasan mengenai bagaimana pers
menyajikan berita politik harus dimulai dari kesadaran bahwa berita yang
relevan dengan politik meliputi bagian yang relatif kecil dari makanan media
sehari-hari.57
Namun, tanpa ada hubungannya dengan jumlah berita politik yang
disajikan, puncak proses yang bertalian dengan pejabat dan jurnalis melalui
proses pengumpulan berita adalah kisah berita politik.
Penyajian berita bervariasi di antara berbagai tipe publikasi. Cerita yang
diterbitkan dalam harian kota besar atau kota metropolitan adalah hasil dari
urutan operasi yang lebih rumit yang melibatkan jumlah-jumlah besar orang
dalam pelaporan, penulisan kembali, copy editing, dan sebagainya.
Namun, pada tahun-tahun terakhir para kritikus berita surat kabar
meragukan anologi cermin ini. Jika surat kabar memegang cermin kepada
dunia, begitu dikemukakan oleh mereka, refleksi yang dihasilkannya sangat
terdistorsi. Beberapa faktor mendasari kritik mereka menurut Faizarman,
wartawan politik Jambi Ekspres:
[A]da ketidak seimbangan geografis dalam jumlah dan jenis cerita untuk
bahan surat kabar jaringan. Meskipun pembaca surat kabar merasa lebih
dekat kepada kejadian peristiwa jika mereka. Jaringan berita berisi lebih
banyak menaruh perhatian pada pengolahan berita ketimbang pada
pengumpulannya. Surat kabar adalah media berita, karena itu kelayakan
berita suatu peristiwa berasal dari apakah peristiwa itu dapat atau tidak
dapat direkam oleh kamera video atau pada film.58
Ringkasnya, di dunia jurnalistik cetak terdapat konvensi tertentu yang
membantu wartawan dalam menentukan apa yang bernilai dari berita itu.
Sedangkan dalam jurnalistik elektronik terdapat konvensi yang persis sama
dengan yang terdapat dalam jurnalistik cetak –letak geografis pusat berita,
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pengendalian ihwal yang tak terduga, persyaratan pengolahan berita, tuntutan
terhadap isi visual, format dramatis, dan pertimbangan biaya.
C. Mengolah Berita Politik
Dalam mengolah berita politik disini wartawan bersinggungan langsung
dengan pemerintah. Hal ini membuat wartawan menjadi harus berhati hati dan
tetap menggunakan Kode Etik Jurnalistik demi nama baik profesi wartawan. di
berita politik ini dapat mempengaruhi pembaca dan menggiring opini mengenai
seseorang pejabat publik tergantung bagaimana wartawan mengemas berita politik
dengan baik tanpa merugikan orang lain. Seperti yang disampaikan Faizarman,
wartawan politik Jambi Ekspres.
[S]ebagaimana pers membuat, atau menetapkan berita melalui pengumpulan
berita, begitulah pemerintah, yaitu dengan mengelola arus informasi. Pejabat
pemerintah mengembangkan sarana institusional untuk membantunya
menggunakan,
memublikasikan,
mengontrol,
mengumpulkan,
dan
mempengaruhi berita untuk tujuan persuasif. Kegiatan pejabat pemerintah yang
diarahkan kepada pencapaian tujuan melalui penggunaan informasi ini diberi
label manajemen informasi-penciptaan, pengolahan, penghalusan, dan
pengedaran citra untuk mempengaruhi opini publik.59
Perlu dicermati dan diteliti dalam mengolah berita politik demi menjaga
eksistensi wartawan dan media dimana wartawan bekerja. terutama dengan
menggunakan Kode Etik Jurnalistik dengan baik dan benar.
D. Teknik Manajemen Berita
Ada tiga cara pokok yang digunakan oleh media menyikapi pemerintah
untuk menangkap inisiatif dalam pembuatan berita dan manajemen berita politik.
1) Teknik promosi
Ada

berbagai

cara

rutin

yang

digunakan

wartawan

untuk

mengumpulkan berita. Setiap cara ini juga merupakan cara sumber resmi
menyebarkan informasi dan, dengan demikian, mengangkat kejadian menjadi
peristiwa yang bernilai berita.
[P]romosi ini digunakan juga untuk memasarkan surat kabar kepada
khalayak ramai. Karena berita politik sangat diminati di tahun-tahun
politik seperti pada saat ini dan wartawan harus jeli dalam mengangkat
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berita politik agar menjadi daya tarik dan promosi media atau surat kabar
yang bersangkutan.60
Demi menjaga eksistensi media, dalam menjalankan teknik promosi
dibutuhkan kerjasama tim yang baik antara struktural perusahaan agar smua
elemen perusahaan menjadi singkron antara yang satu dengan yang lainnya.
2) Konferensi pers
Konferensi pers terbuka adalah teknik pembuatan berita terpenting,
yang dihargai baik oleh wartawan maupun oleh sumber berita. Ada dua tipe
utama konferensi pers, yakni konferensi yang dijadwalkan dan perjumpaan
dengan pers secara spontan. Konferensi yang dijadwalkan adalah pertemuan
formal di antara pejabat dan reporter, diorganisasi dengan teliti dan dengan
sedikit mungkin diserahkan kepada faktor kebetulan. Pertemuan spontan
dengan pers juga lebih distandarkan ketimbang yang disiratkan oleh istilah itu
sendiri.
Seperti yang disampaikan Faizarman saat diwawancarai penulis
mengenai konferensi pers dalam pemberitaan politik.
[K]onferensi pers dimaksudkan untuk beberapa tujuan. Pertama,
konferensi itu membuat berita, biasanya jenis berita yang diinginkan oleh
pejabat. Kedua, konferensi pers memberikan peluang kepada presiden dan
para pejabat senior untuk mengumumkan pendirian resmi, dengan
demikian mengikatkan bawahan kepada posisi yang sama. Ketiga,
menjamin penjadwalan dan kontrol terhadap aliran informasi, dan karena
itu memberikan inisiatif kepada pejabat, tidak kepada reporter, dalam
membuat berita. Yang terakhir, menempatkan pejabat pada pusat perhatian
sehingga ia dapat memproyeksikan kekuatannya dan menutupi
kelemahannya.61
Konferensi pers ini menjadi penting bagi wartawan dalam mendapatkan
informasi karena dilakukan dengan keterbukaan oleh politisi dihadapan para
wartawan.
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3) Brifing dan wawancara
Dalam teknik manajemen berita politik dikenal pula istilah briefing dan
wawancara. Demikian yang disampaikan Fauzi Yossi dalam wawancara
dengan penulis di Kantor Graha Pena Jambi Ekspres.
[B]rifing berita merupakan pertemuan yang relatif informal di antara
pejabat, baik pejabat kebijakan maupun pejabat penerangan, dan anggota
pers pilihan. Brifing bisa merupakan pertemuan yang dijadwalkan secara
tetap atau merupakan jenis latar belakang. Dalam hal-hal tertentu
wawancara sama dengan brifing latar belakang: wawancara bisa didesak
baik oleh pejabat maupun oleh reporter, bersifat pribadi, dan bisa ada
berbagai pengertian mengenai apa yang dapat muncul daripadanya. 62
Dengan menggunakan wawancara sebagai saluran, pejabat pemerintah
dapat mengumumkan keputusan dan rencana, memberikan alasan dan
pembenaran tindakan, menjawab kritikus, setuju atau tidak setuju dengan
pendukung, dan saling waspada.
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BAB IV
IMPLEMENTASI PASAL 1 KODE ETIK JURNALISTIK DAN KENDALA
IMPLEMENTASINYA DALAM BERITA POLITIK
A. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan Jambi Ekspres.
Implementasi adalah perbuatan menerapkan.63 Atau secara umum memiliki
pengertian mempraktekkan atau memasangkan. Sedangkan menurut para ahli
berpendapat bahwa implementasi adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu
teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan
yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau
tersusun sebelumnya.
Media massa merupakan senjata untuk menyebarluaskan sebuah informasi
dan kejadian-kejadian yang telah terjadi di sebuah negara baik berita baik maupun
berita buruk. Melalui media massa juga seseorang bisa memahami sebuah
kejadian yang terjadi diluar pandangan mata karena informasi-informasi yang di
bawa oleh media massa sudah bisa menjadi mata kedua untuk mengetahui sebuah
kejadian di suatu negara. Oleh karena itu wartawan sebagai salah satu objek
penting dalam sebuah media massa, mereka harus benar-benar memiliki pedoman
kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seperti
hasil wawancara dengan Faizarman, wartawan Jambi Ekspres.
[K]etika melakukan pencarian informasi, kami sebagai wartawan harus benarbenar memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan penerimaan
informasi, wartawan harus memperhatikan kode etik dalam menerima
informasi tersebut, kode etik yang harus kami perhatikan diantaranya selalu
menguji informasi tersebut sebenar-benarnya adalah faktanya, dengan
mengumpulkan data-data akurat dan melakukan wawancara dengan orangorang yang bersangkutan dengan suatu masalah tersebut. Kami juga tidak di
perbolehkan mencampurkan antara fakta dan opini atau pendapat yang sifatnya
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah pada setiap informasi
yang kami terima sesuai dengan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.64
Penulis juga mewawancarai Fauzi Yossi salah seorang wartawan di Harian
Pagi Jambi Ekspres tentang tanggung jawab wartawan terkait peliputan sebuah
berita berdasarkan fakta.
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[S]aat peliputan dilapangan kami benar-benar harus mencari informasi yang
sebenar-benarnya, sehingga berita kami bukan menjadi berita bohong seperti
layaknya banyak kita lihat sekarang ini. Kami juga harus benar-benar
melakukan pengumpulan inormasi sebanyak-banyaknya tentang sebuah
permasalahan dan juga data-data yang akurat yang bisa dijadikan bukti bahwa
informasi yang didapat dalam peliputan berdasarkan fakta bukan sebuah
rekayasa.65
Jika melihat dari cara kerja wartawan Jambi Ekspres dalam menerapkan
Kode Etik Jurnalistik mereka memang benar-benar memperhatikan bagaimana
sebuah berita itu akan di angkat untuk mencari faktanya dalam sebuah kejadian.
Mereka berusaha menyajikan berita sesempurna mungkin. Pendapat Fauzi Yossi
juga di benarkan oleh Faizarman.
[P]engumpulan data dan pembuktian kebenaran berita memang harus
dilakukan. Dengan cara melakukan pengumpulan informasi yang benar-benar
akurat. Dan juga kami berusaha untuk tidak mengeluarkan opini disetiap
pemberitaan. Sehingga pemberitaan secara berimbang selalu diterapkan. Kami
akan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk pemberitaannya, jika
tidak hanya satu pihak saja yang menonjol.66
Dari observasi penulis dan wawancara yang dilakukan memang wartawan
Jambi Ekspres memahami dan menerapkan kode etik yang terkandung dalam
pasal 1 tentang independen, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Tapi ada
juga implementasi kode etik ini yang kurang tepat dikarenakan narasumber yang
satu tidak ingin diberitakan. Untuk menjaga keprofesionalan wartawan Jambi
Ekspres menghormati hak privasi dari narasumber tersebut.
Pertanyaan observasi penulis tentang kode etik hanya terfokus pada pasal 1
saja tentang menyuap dan tidak disuap, maksudnya disini wartawan tidak
menerima imbalan berupa uang atau barang yang diberikan sebagai wujud
profesionalitas kerja dalam menjalankan provesinya. Dalam peliputan wartawan
tidak diberikan imbalan atau memberikan imbalan terhadap narasumber untuk
berita yang tidak sesuai fakta yang ada. Karena masalah penyuapan merupakan
penyalahgunaan privasi yang tidak sesuai dengan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.
Dan sanksi dalam pelanggaran seperti ini akan ditindak lanjuti oleh Dewan Pers.
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Hal ini juga harus diterapkan oleh wartawan Jambi Ekspres, seperti dijelaskan
oleh Faizarman bahwa:
[D]i dalam dunia kewartawanan memang sangat rentan dengan masalah
penyuapan apalagi perihal politik. Karena wartawan merupakan senjata
tercepat untuk menyampaikan informasi dan selalu tidak ketinggalan
informasi-informasi terbaru. Saya mengaku sering mendapatkan tawarantawaran seperti imbalan uang atau barang dari narasumber, untuk pemberitaan
yang dimana memuat hal-hal yang menjatuhkan. Tetapi disini saya tidak
pernah menerima tawaran sedemikian itu. Karena saya selalu membekali diri
saya dengan iman dan pengetahuan-pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik
dan semua aturan yang ada dalam undang-undang. Disisi lain juga media Jambi
Ekspres ini jika terbukti ada wartawannya yang menerima suap maka akan
diberikan sanksi tegas dan dikeluarkan dari perusahaan.67
Dari pengamatan penelitian dan berdasarkan wawancara yang dilakukan,
implementasi kode etik wartawan Jambi Ekspres sudah cukup baik. Karena
mereka menrapkan kode etik tersebut dalam profesinya. Pengalaman yang luas,
ketelitian ketika peliputan berita memang harus di tingkatkan oleh setiap
wartawan karena dilapangan tidak selalu sama informasi dan masalah yang
dihadapi. Dan implementasi kode etik khususnya pasal 1 harus selalu dijaga
dengan baik implementasinya.
Selain itu dalam menyajikan berita mereka juga berusaha untuk menjadikan
berita itu seimbang, independen, berimbang dan tidak beritikad buruk agar tidak
menjadi konflik baru dari sebuah pemberitaan. Dalam penyajian berita tidak
diperkenankan menggabungkan fakta dengan opini wartawan, karena ini bisa
membuat prasangka negatif oleh khalayak ramai tentang independensi media
tersebut. Wartawan Jambi Ekspres juga melindungi identitas narasumber agar
tidak ada itikad buruk dalam pemberitaan.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan dan wawancara terhadap wartawan
Jambi Ekspres. Dalam implementasi Kode Etik Jurnalistik mereka selalu berusaha
untuk mengikuti ketentuan-ketentuan Kode Etik Jurnalistik setiap pasal-pasalnya
dalam peliputan berita dimulai dari meliput, mengumpulkan dan mnyajikan berita
dan informasi perihal berita politik.
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B. Pemahaman Wartawan Jambi Ekspres Tentang Kode Etik Jurnalistik
Kinerja wartawan atau seorang jurnalis memang berbeda dengan pekerja
lain. Jika seorang wartawan ingin menjadi lebih baik harus memiliki sesuatu
pendorong

untuk

menghasilkan

berita-berita

yang

menarik

dikalangan

masyarakat. Dalam dunia jurnalistik merupakan hal yang sangat berkaitan erat
dengan pers dan wartawan. Wartawan juga di tuntut untuk memahamiaturanaturan yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik. Seperti hasil wawancara penulis
dengan wartawan Jambi Ekspres yang bernama Faizarman selaku wartawan
politik yang menjelaskan dari proses pembuatan sampai ke pemahaman KEJ.
[S]ebelum wartawan turun kelapangan dalam konteks pemula, mereka harus
memahami Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik ini merupakan aturan yang
mengatur profesi wartawan dalam mencari berita. Itulahyang menjadi acuan
dan patokan, karena didalam kode etik sudah di atur seorang wartawan harus
seperti apa, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Terutama untuk wartawan pemula, mereka harus benar-benar memahami kode
etik jurnalistik dengan baik, karena dalam kode etik tersebut terdapat aturanaturan seperti: berita harus berimbang, tidak menggunakan isu sara dan
memojokkan satu pihak.68
Peneliti juga mengajukan pertanyaan sama seputar Kode Etik Jurnalistik
dalam hal ini Fauzi Yossi memberikan keterangan sebagai berikut:
[K]ode Etik Jurnalistik merupakan aturan-aturan yang ada dalam dunia
Jurnalis. Sebagai media profesional harus menjunjung tinggi penggunaan kode
etik ini. Apalagi banyak di zaman sekarang ini media yang kredibilitasnya
sangat kurang tapi syukurnya tidak untuk Jambi Ekspres.69
Dalam pengertian jurnalistik juga dapat diketahuibahwa kode etik bagi
wartawan dijamin haknya untuk memberikan informasi kepada khalayak. Hal ini
di jamin juga dalam undang-undang pers. Sehingga wartawan terbebas dari
Intimidasi atau teknan dari pihak manapun yang memiliki kepentingan terhadap
informasi yang dimiliki wartawan. Dalam hal ini Zainur Rizal memaparkan
keterangan sebegai berikut.
[K]ode Etik Jurnalistik merupakan salah satu pegangan wartawan ketika
peliputan yang merupakan hal yang boleh dilakukan atau hal yang tidak boleh
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dilakukan. Dimana jika wartawan tanpa kode etik bisa membuat masalah
dalam peliputan di lapangan.70
Semua wartawan memang wajib memahami kode etik jurnalitik, Faizarman
menambahkan lagi.
[S]eharusnya dimanapun seseorang bekerja di media massa tuntutan untuk
memahami Kode Etik Jurnalistik itu sangatlah penting aplagi sebagai wartawan
pemula. Karena sebagai wartawan pemula belum berpengalaman di lapangan,
belum tau bagaimana menghadapi narasumber dan bagaimana mencari
permasalahan yang menarik.71
Wartawan wajib menerapkan Kode Etik Jurnalistik juga memahami tentang
undang-undang pers, menjaga kehormatan serta melindungi hak-haknya dalam
menjelaskan tugas dan kewajibannya. Kinerja wartawan selalu terkait dengan
kode etik seperti hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi Jambi Ekspres.
[D]alam pelaksanaannya wartawan dituntut untuk memahami Kode Etik
Jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Karena dalam peraturan
kode etik yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor
40 tahun 1999 tentang Pers. Bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan
etika profesi wartawan, karena Kode Etik Jurnalistik merupakan seperangkat
aturan atau norma-norma profesi kewartawanan. Oleh karena itu wartawan
yang menjalankan profesinya harus benar-benar memahami dan melakukan
kode etik.72
Hal inilah yang selalu ditekankan oleh wartawan Jambi Ekspres dalam
melakukan peliputan sebagai profesionalitas profesi sebagai wartawan.
C. Tinjauan Tentang Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik
Beberapa rumusan dan tafsiran KEJ (Kode Etik Jurnalistik) memberikan
dimensi baru untuk dunia pers. Salah satunya ikhwal menulis dan menyiarkan
berita wartawan harus memiliki itikad baik atau sebaliknya tidak boleh
beritikad buruk. Secara subtansial pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dapat di
tafsirkan sebagai berikut:
Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita
yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk73.
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Penafsiran:
1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan
suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak
lain termasuk pemilik perusahaan pers.
2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objek ketika peristiwa
terjadi.
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan sematamata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
D. Kendala Dalam Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik
Dalam implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan politik
tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam setiap pelaksanaan
sebuah aturan. Seperti halnya dalam implementasi pasal 1 Kode Etik
Jurnalistik pasti setiap wartawan memiliki permasalahan tersendiri. Penulis
melakukan wawancara dengan wartawan Jambi Ekspres tentang kendala yang
dihadapi ketika menerapkan Kode Etik Jurnalistik terhadap narasumber. Hal ini
dipaparkan oleh salah satu wartawan Jambi Ekspres.
[S]ebenarnya banyak kendala dalam peliputan dilapangan, permasalahannya
sangat berbeda beda disetip saatnya. Mulai dari menemui narasumber,
mendapatkan informasi yang akurat dan juga mendapatkan informasi dari
sebuah kasus, misalnya kasus korupsi. Tapi, disini seorang wartawan harus
menerapkan pembekalan yang dimiliki yaitu kecerdikan bagaimana dalam
mendapatkan gagasan-gagasan terpercaya dan teraktual.74
Kendala dalam peliputan berita politik juga dirasakan oleh wartawan
Jambi Ekspres yang lainnya, beliau memaparkan bahwa:
[D]alam peliputan berita politik itu rintangan yang dihadapi sangatlah
banyak seperti susah menemui narasumber dan juga terkadang narasumber
enggan memberikan informasi, maka ada cara-cara tersendiri yang harus
dilakukan wartawan untuk mendapatkan informasi terkait perihal tersebut.75
Dari kendala yang dirasakan oleh wartawan Jambi Ekspres mereka selalu
berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mencari berita dan menerapkan
Kode Etik Jurnalistik dengan sesuai ketetapan. Dari hasil observasi dan
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wawancara dengan wartawan Jambi Ekspres, bermacam-macam kendala dapat
diselesaikan. Dari mulai menemui narasumber sampai menggali sebuah
informasi. Disatu sisi mereka dapat menghadapinya dengan berbagai trik-trik
yang dilakukan dalam melakukan peliputan agar berita benar-benar layak
untuk diinformasikan kepada khalayak ramai sesuai dengan pasal 1 Kode Etik
Jurnalistik.
Dalam implementasi pasal 1 Kode Etik Jurnalistik wartawan memang
harus selalu di tingkatkan. Karena dengan hal ini keprofesionalan dan
kecerdikan wartawan semakin meningkat. Ketika peliputan juga harus
menanamkan dalam diri untuk menjadi pribadi yang luwes. Karena wartawan
sering melakukan kontak pribadi dengan para politikus sebagai narasumber.
Mudah bergaul dan mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini juga
terlihat dalam diri wartawan Jambi Ekspres, yang selalu bersifat ramah dan
santun.
Sementara di satu sisi wartawan Jambi Ekspres juga mempunyai
dorongan kuat dan tanggung jawab moral akan melakukan implementasi Kode
Etik Jurnalistik khususnya pada pasal 1 di pemberitaan politik. Diantaranya ada
penjelasan dari wartawan politik Jambi Ekspres, Faizarman.
[S]aya melakukan dan menanamkan dalam diri saya ketika melakukan
peliputan berita politik dengan menerapkan kode etik dan aturan-aturan
lainnya. Karena saya berusaha untuk selalu menjadi wartawan profesional
dan selalu taat kepada norma-norma agama. Walaupun saya sebagai
wartawan memiliki kebebasan pers yang telah di atur oleh Undang-Undang
No.40 Tahun 1999tentang Pers dan tentang perlindungan wartawan, tapi
disini benar-benar saya pahami bahwa kebebasan pers ini bukan kebebasan
untuk saya melanggar aturan yang sudah ditetapkan.76
Dari wawancara dan observasi yang penulis lakukan, walaupun wartawan
itu banyak menghadapi kendala dalam peliputan baik dalam proses penulisan
dengan adanya intervensi dan lain-lain wartawan Jambi Ekspres berusaha
untuk melakukan implementasi Kode Etik Jurnalistik dengan maksimal.
Terlihat dari bagaimana kinerja wartawan Jambi Ekspres dilapangan
dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dan bagaimana kemasan
76
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dalam penyajian berita politik hasil peliputan tersebut. Wartawan Jambi
Ekspres melakukan dengan baik sesuai dengan data dan fakta yang ada, selama
tidak melanggar aturan-aturan dalam Kode Etik Jurnalistik.
Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa manfaat dari
implementasi Kode Etik Jurnalistik termasuk pencitraan media, karena dengan
sikap profesionalisme seorang wartawan tersebut dan dengan hasil berita yang
bagus, nama baik media tempat wartawan itu bekerja pasti akan dikenal dan
dipandang positif oleh masyarakat.
Ternyata banyak manfaat dari implementasi Kode Etik Jurnalistik yang
setiap wartawan praktekkan secara langsung dilapangan, selain mereka
memperoleh manfaat dari dalam diri mereka pribadi, mereka juga bisa
merasakan dari luar pribadi mereka sendiri.
Dari penjelasan diatas secara keseluruhannya banyak manfaat dari
implementasi Kode Etik Jurnalistik diantaranya menumbuhkan kesadaran
oknum-oknum yang selama ini merusak profesi wartawan dan menumbuhkan
kesadaran berprofesi sebagai wartawan diluar sana yang mungkin belum begitu
tahu dan memahami Kode Etik Jurnalistik secara sempurna dalam kegiatan
mereka di lapangan maupun dalam mereka bekerja sebagai seorang wartawan.
Selanjutnya manfaat dari implementasi Kode Etik Jurnalistik adalah
menunjukkan sikap profesional seorang wartawan. Tentu dengan implementasi
Kode Etik Jurnalistik ini membuktikan bahwa seorang wartawan adalah
wartawan yang profesional, karena di dalam Kode Etik Jurnalistik itu sudah
dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh setiap wartawan dan apa yang tidak
boleh dilakukan oleh setiap wartawan, jadi dengan implementasi Kode Etik
Jurnalistik ini seorang wartawan baru bisa dikatakan wartawan yang
profesional.
Selanjutnya manfaat dari implementasi Kode Etik Jurnalistik adalah
meluruskan pandangan negatif masyarakat, tentunya masyarakat awam yang
selama ini belum mengerti profesi seorang wartawan atau jurnalis itu
sebenarnya apa dan bagaimana. Dimana selama ini profesi wartawan atau
jurnalis dalam benak masyarakat ialah profesi yang tidak baik, kerjanya hanya
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membuka aib orang lain kepada masyarakat luas. Dengan implementasi Kode
Etik Jurnalistik ini, membuktikan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa
profesi seorang wartawan tidak seburuk yang mereka bayangkan, sebab ada
undang-undang dan aturan yang dibuat oleh negara untuk semua yang
berprofesi sebagai wartawan.
Dengan implementasi Kode Etik Jurnalistik yang baik maka wartawan
akan mendapatkan kepercayaan pemimpin. Tentu dengan mempraktekkan
Kode Etik Jurnalistik secara nyata dalam kegiatan peliputan setiap harinya,
pasti seorang wartawan itu dinilai baik oleh pemimpinnya, juga kepatuhan
wartawan terhadap aturan yang mengatur profesi mereka tentu akan
menimbulkan rasa kepercayaan pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan
terhadap wartawannya.
Implementasi Kode Etik Jurnalistik membuat wartawan tidak takut dalam
menjalankan tugas profesi mereka karena mengikuti peraturan yang ada di
dalam Kode Etik Jurnalistik, terutama dalam peliputan berita politik. Manfaat
terakhir dari implementasi Kode Etik Jurnalistik adalah sebagai pencitraan
media. Tentu dengan implementasi Kode Etik Jurnalistik yang baik oleh para
wartawan dalam media tersebut, tentu akan mengangkat pamor media tersebut.
Hal ini dikarenakan wartawan dalam media tersebut wartawan yang sangat
profesional dengan berita yang di hasilkan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Sehingga setiap masyarakat yang melihat dan membaca berita dalam media
tersebut senang dan beranggapan baik terhadap media tersebut sehingga citra
media tersebut baik dimata masyarakat luas.
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi
manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana
masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi
kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam
mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari
adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat,
dan norma-norma agama.
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Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers
menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan
terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers
dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan
Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman
operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas
serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan
menaati Kode Etik Jurnalistik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses pembuatan dan penulisan berita politik wartawan Jambi Ekspres
sudah cukup baik. Karena dari hasil wawancara dan observasi penulis
wartawan Jambi Ekspres bisa menjelaskan secara rinci bagaimana proses
pembuatan dan penulisan berita politik dari proses peliputan, penulisan
dan penerbitan.
2. Implementasi Kode etik Jurnalistik wartawan Jambi Ekspres selalu
berusaha keras untuk mematuhi semua aturan yang ada dalam Kode Etik
Jurnalistik. Terutama dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dalam proses
pembuatan sampai penerbitan berita politik.Wartawan Jambi Ekspres juga
berusaha untuk meningkatkan kualitas diri wartawan dengan mengikuti uji
kompetensi di Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan di Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI). Faktor pendukung wartawan Jambi Ekspres untuk
menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik adalah meningkatkan mutu
profesi wartawan di mata khalayak ramai. Juga sebagai sikap
profesionalitas dalam bekerja menjadi wartawan politik yang sangat erat
kaitanya dengan interpensi dari pihak manapun.
3. Kendala dalam implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang sangat
mendasar ialah narasumber yang enggan memberikan informasi sehingga
berita sedikit tidak berimbang dalam pemberitaan politik.
B. Saran
1. Kepada semua wartawan Jambi Ekspres untuk selalu meningkatkan
pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik secara menyeluruh agar dapat
memahami dan menerapkan dengan baik dalam melaksanakan tugas
peliputan di lapangan.
2. Kepada organisasi wartawan yang ada di Provinsi Jambi hendaknya selalu
memberikan upgrading agar wartawan-wartawan yang ada di Provinsi
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Jambi dapat menjalankan semua aturan-aturan yang ada dalam Kode Etik
Jurnalistik terutama pada pasal 1 dalam pemberitaan politik dengan baik.
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LAMPIRAN
Dibawah ini adalah beberapa berita-berita politik harian pagi Jambi Ekspres yang
memuat latar belakang masalah penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Penggalan koran
diatas merupakan pemberitaan dari Surat Kabar Jambi Ekspres yang menimbulkan asumsi
bagi penulis bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik terkhusus pada Pasal 1 pada surat kabar
Jambi Ekspres belum diterapkan secara maksimal. Beserta beberapa foto kegiatan peneliti
dalam melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
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