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ABSTRAK 

REPRESENTASI PROFIL JURNALIS PADA SERIAL DRAMA 

PINNOCHIO DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK JURNALISTIK 

 

Oleh 

Andita Mustika Wijaya 

Profesi jurnalis memiliki sisi menarik yang banyak dijadikan sebuah film ataupun 

drama, salah satunya drama serial Pinnochio yang menggambarkan dua sisi 

jurnalis dan  mampu  merepresentasikan kehidupan nyata dengan tujuan untuk 

menghibur, memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat secara persuasif. 

Penelitian ini meneliti tentang representasi profil jurnalis yang ada pada drama 

serial “Pinnochio” dengan tolak ukur 5 prinsip jurnalis yaitu independensi, 

objektifitas, balance,  fairness, dan imparsialitas yang kemudian merujuk pada 

perspektif kode etik jurnalistik yang bersifat universal dari International 

Federation of Journalist (IFJ) dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJ). Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan Representasi 

Profil Jurnalis Pada Drama Serial Pinnochio dalam Perspektif Kode Etik 

Jurnalistik Internasional maupun yang ada di Indonesia. 

Fokus penelitian ini pada profil jurnalis. Profil ini terdapat pada 20 episode yang 

melekat pada tiga tokoh yaitu Choi In Ha, Choi Dal Po, dan Song Cha Ok.  

Metode yang digunakan ialah menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, 

dengan perangkat analisis denotasi konotasi dan mitos. Hasil dari penelitian ini 

ialah representasi profil jurnalis yang sesuai dengan prinsip independensi, 

objektifitas, balance,  fairness, dan imparsialitas serta merujuk pada kode etik 

jurnalistik yang melekat pada tokoh Choi Dal Po dan Choi In Ha. Ditemukan  

pula bentuk pelanggaran yang terhadap kode etik jurnalistik yang melekat pada 

tokoh Song Cha Ok, antara lain dramatisir berita, tidak adanya verifikasi berita, 

pemalsuan informasi, dan pengeditan berita yang memojokkan seseorang. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu motivasi pribadi, kekuasaan pemilik media, 

dan pemerintah. 

 

Kata kunci: Profil Jurnalis, Drama Serial, Kode Etik Jurnalistik 



 

ABSTRACT 

REPRESENTATION JOURNALIST PROFILE IN DRAMA SERIES 

PINNOCHIO ON PERSPECTIVE OF JOURNALISTIC ETHICS 

 

By: 

Andita Mustika Wijaya 

 

Profession of journalist have interesting side and then it makes a movie or drama, 

one of them drama series pinnochio that describe two sides of journalist and to 

representation the real life aim to entertain, to information, and to education 

society as a persuasion. This research is about representation of journalist profile 

on drama series pinnochio with five standard of  journalist principle among 

others independence, objectivity, balance, fairness, dan imparsiality that refer to 

perspective of journalistic ethics as the universal code on International 

Federation of Journalist (IFJ) and code of Indonesian journalist ethics (KEJ). 

Goals of this research is to ascertain and to describe  Representation of 

Journalist Profile In Drama Series Pinnochio On Perspective Of International 

Journalistic Ethics as well as Indonesian Journalist Ethics.  

The focus of this research is find in 20 series on three character journalist profile, 

that is Choi In Ha, Choi Dal Po, and Song Cha Ok. The research using analisys 

method of Roland Barthes’s semiotics with three unit analysis as denotative, 

konotative, and myth. The result of  this research is representation journalist 

profile who compatible the principle of independence, objectivity, balance, 

fairness, and imparsiality and refer to code of journalis ethics on character of 

Choi Dal Po and Choi In Ha. And also find infraction among others not 

compatible with code of journalist ethics who find in Song Cha Ok is exaggerate 

of news, unverification news, falsification information, and editing news whose 

cornering someone. It caused by some factors are personal motivation, the 

control of media owner, and government. 

Keywords : Journalist Profile, Drama Series, Code of Journalist Ethics 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dunia Jurnalistik di Indonesia berkembang pesat dan memiliki kebebasan dalam 

pelaksanaan kegiatannya. Berdasarkan Undang-undang No 40 tahun 1999, 

disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat 

yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (pasal 

2). Dalam pengertian “wujud kedaulatan rakyat”, terkandung makna bahwa 

informasi adalah milik sebagian besar rakyat. Dunia jurnalistik tidak lepas dari 

media massa sebagai wadah yang menaungi segala pemberitaan yang kemudian 

akan disampaikan kepada masyarakat.  

Media massa memiliki tugas sebagai pengumpul fakta, menulis berita, 

menyunting, hingga menyiarkan berita. Melalui media, jurnalis bisa 

menggambarkan suatu peristiwa berdasarkan realita dan fakta.  Fungsi media 

massa adalah  mencerahkan pikiran pembaca dengan mengungkap fakta dan 

peristiwa secara berimbang yang artinya tidak membuat liputan dan pemberitaan 

yang mengobarkan konflik. Pada media massa elektronik seperti Televisi 

keberadaan jurnalis merupakan kekuatan bagi pemberitaan, jurnalis televisi 

memburu dan meliput berita kemudian merangkainya menjadi siaran berita yang 
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menarik bagi masyarakat.  jurnalis televisi dalam menjalankan tugasnya juga 

menyelidiki, mencari, menanyai sumber informasi, mengumpulkan informasi, 

membuat laporan dan bertanggung jawab untuk pengambilan angle gambar yang 

menarik.  

Kehebatan dunia jurnalistik khususnya Reporter televisi, kini banyak yang telah di 

film-kan. Di Indonesia banyak film yang mengisahkan tentang dunia jurnalistik, 

misalnya film “Di Balik Frekuensi” yang mengungkap dunia jurnalis di Indonesia.  

Menurut Muhammad Reza (Universitas Islam Bandung) dalam penelitiannya 

mengenai Representasi Pemilik Media dalam Film “Di Balik Frekuensi”, bahwa 

kapitalisme di media Indonesia secara dominan dipraktikan melalui pengkelasan 

yang terjadi antara pemilik media dengan kaum pekerja (Reza, 2015).   

Media memang tidak bisa netral. Tidak ada kamus netralitas di dunia jurnalistik 

yang ada, independensi! Kebebasan pers, yaitu bebas mempublikasikan apa saja 

yang bernilai berita aktual, faktual, penting, dan menarik. Karena independensi itu 

pula, media bebas “memihak” atau condong membela satu pihak dan 

mengabaikan pihak lain. Pemihakan itu sah secara jurnalistik, atas dasar 

independensi, selama pemihakan tetap ada dalam koridor, etik, dan khitah 

jurnalistik: akurat (accuracy), berimbang, (balance), dan jujur (fairness). 

Film merupakan salah satu media yang mampu merepresentasikan kehidupan 

nyata yang dikemas semenarik mungkin dengan tujuan untuk menghibur, 

mendidik, dan menginformasikan hal-hal secara persuasif (Rizki, 2014).  Dalam 

hal ini, penggambaran kehidupan jurnalis televisi atau reporter televisi yang 
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digambarkan oleh drama serial korea “Pinnochio” memiliki dua sisi 

penggambaran. Drama serial korea “Pinnochio” menceritakan profesi reporter 

televisi yang dituntut untuk membuat berita yang menarik sehingga rating acara 

berita pada masing-masing stasiun televisi mereka menjadi yang terbaik. 

Drama serial Pinnochio  merupakan drama serial yang ditayangkan perdana di 

saluran televisi SBS pada tanggal 12 November 2014 memiliki rating tinggi 

hingga akhir penayangannya yaitu sebesar 13,3% - 15,3%. Drama serial yang 

selesai tayang pada tanggal 15 Januari 2015 tidak hanya memperoleh rating yang 

tinggi dilayar Televisi, akan tetapi mampu menarik penonton melalui 

penayangannya di youtube. Trailer perdana drama Pinnochio memperoleh 

viewers youtube sebesar 87.779  (Anggraini, 2015). Drama serial Pinnochio  

dengan subtitle Indonesia yang ditayangkan disaluran “drama korea” dalam 

YouTube dari episode 1 sampai dengan 20 telah ditonton sebanyak 635054 kali. 

Berikut tabel viewers yang berada di saluran “drama korea” YouTube. 

Tabel 1. Tabel Jumlah Penonton Pinnochio dalam YouTube 

Episode ke- Jumlah Viewer Episode ke- Jumlah Viewer 

1 75164 11 104716 

2 39516 12 63518 

3 37572 13 73659 

4 47774 14 66490 

5 50534 15 60435 

6 77351 16 115140 

7 68382 17 17854 

8 85089 18 24958 

9 71853 19 73398 

10 81819 20 100812 

Jumlah Total 635054 

Rata-rata 93862 

(Sumber: Korea Drama. https://youtu.be/RoHGFZWEq9A. diakses tanggal 10 

Desember 2015 pukul 10.00 WIB) 

https://youtu.be/RoHGFZWEq9A
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Banyaknya Stereotype yang ada dalam sosok jurnalis maupun media, membuat 

drama serial korea “Pinnochio” menggambarkan dua sisi jurnalis. Sisi pertama, 

yang digambarkan adalah sisi gelap jurnalis yang membela kepentingan 

persaingan rating dan kepentingan senator (pemerintah) yang memiliki peranan di 

perusahaan media. Representasi jurnalis yang digambarkan dengan sisi gelap 

diwakili oleh tokoh Song Cha Ok.  Sisi kedua, yang digambarkan ialah sisi idealis 

jurnalis yang membuat berita sesuai dengan fakta. Pada sisi kedua ini, terdapat 

latar belakang dan motivasi yang berbeda. 

Di indonesia terdapat beberapa kasus yang dapat menambah stereotype yang 

kurang baik pada profesi jurnalis. Contoh kasus tersebut ialah “Pemberitaan Fajar 

Cirebon Mengenai PT Terra Cotta Indonesia”. Pada kasus ini harian Fajar 

Cirebon diadukan oleh PT Terra Cotta Indonesia mengenai pemuatan berita yang 

berjudul “Kuwu Tuding Terra Cotta Menipu” (Kamis, 12 Juni 2014) dan dua 

berita lainnya mengenai perizinan. Pada pelaporan ini dewan pers menilai berita 

Fajar Cirebon tersebut melanggar Pasal 1, 2, dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena 

tidak professional, tidak akurat, tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat 

opini yang menghakimi (Nasution, 2015:150). 

Kasus yang seperti telah dijelaskan diatas juga tidak hanya terjadi di kalangan 

media massa cetak saja, media massa elektronik seperti televisi juga ada yang 

mengalami hal serupa. Contoh kasus media pemberitaan televisi yang cukup 

menarik perhatian adalah ketika pemberitaan mengenai Calon Presiden RI Periode 

2014-2019. Pada waktu itu jelas terlihat terdapat dua kubu media pemberitaan 

(MetroTelevisi dan TelevisiOne) yang memihak calon presiden. Kedua media 
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saling memberitakan hal baik bagi calon yang didukung juga saling menjatuhkan 

pihak lainnya. Kasus ini terjadi dinilai karena adanya tekanan dari pemilik media 

yang memiliki relasi dengan calon presiden, sehingga terdapat kepentingan 

tertentu dibalik setiap pemberitaannya. 

Penggambaran perilaku jurnalis yang seperti inilah yang juga digambarkan oleh 

drama serial Pinnochio . Berbagai hal dilakukan tanpa mempertimbangkan kode 

etik yang berlaku hanya untuk menarik masyarakat. Kesalahan pemberitaan yang 

digambarkan dalam drama serial Pinnochio  tidak hanya terkait pada proses 

pembuatan berita tetapi juga berkaitan dengan senator (pemerintah) dan juga 

pemilik media.  Dalam penelitian ini hal yang akan dikupas ialah mengenai 

representasi profil jurnalis yang ada pada drama serial “Pinnochio” dalam 

perspektif kode etik jurnalistik.  Mengingat drama ini merupakan drama dari 

negara Korea Selatan, maka perspektif kode etik jurnalistik yang digunakan ialah 

kode etik yang mencakup secara universal yang berasal dari International 

Federation of Journalist dan juga kode etik yang berasal dari Indonesia yang 

merupakan budaya dari peneliti. 

Fokus penelitian ini ditempatkan pada tiga tokoh yang merepresentasikan dua sisi 

jurnalis. Tiga tokoh tersebut dinilai sebagai penggambaran jurnalis yang melekat 

pada masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, dapat 

dikatakan bahwa jurnalis khususnya reporter televisi memiliki dua sisi 

penggambaran yang bernilai positif dan negatif pada masyarakat. Representasi 

yang ada dalam drama serial Pinnochio inilah yang dianggap mewaliki sosok 

jurnalis, Sehingga Penulis menganggap bahwa representasi jurnalis yang ada 
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dalam drama serial Pinnochio menarik untuk diteliti berdasarkan perspektif kode 

etik jurnalistik. 

B. Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, maka Rumusan Masalah untuk 

Penelitian ini adalah Bagaimana Representasi Profil Jurnalis pada Drama serial 

Pinnochio  dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan Representasi Profil 

Jurnalis pada Drama serial Pinnochio  dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan keilmuan, terutama dibidang ilmu komunikasi 

mengenai analisis semiotika terhadap representasi profil jurnalis dalam sebuah 

film ataupun drama serial. 

Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa ilmu komunikasi serta pembaca pada 

umumnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. 

 



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Iksan (Dalam Adi Wijaya, 2011:9) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus 

mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan 

permasalahan penelitian berupa teori, konsep-konsep, analisis, kesimpulan, 

kelemahan, dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti 

harus belajar dari penelitian lain, untuk menghindari duplikasi dan 

pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh 

peneliti sebelumnya. 

Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka memudahkan penulis menentukan 

langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual. Penelitian 

terdahulu menjadi acuan dan bahan referensi untuk menunjang penelitian 

penulis terkait dengan penelitian sebelumnya mengenai film, jurnalis, ataupun 

media massa yang sudah diteliti sebelumnya, sehingga penulis tepat 

menentukan judul dalam penelitian yang berhubungan dengan film, jurnalis, 

ataupun media massa. Dibawah ini adalah tabel dari tiga penelitian terdahulu 

yang telah penulis kumpulkan. 
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Tabel 2. Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan 

1. 

Penulis: Arsy Fitriady (2010 / Skripsi / Universitas 

Padjadjaran) 

Judul: Representasi Wartawan Dalam Film The Hunting Party 

Metode Analisis: Metode kualitatif / Analisis Semiotika Roland  Barthes 

Hasil: Menunjukkan adanya mitos  yang muncul  adalah seorang 

wartawan yang independen tidak akan berpihak  dan 

melakukan apa yang diperlukan atas dasar tanggung jawab 

terhadap masyarakat namun wartawan tidak terlepas dari 

kodratnya sebagai manusia yang memiliki emosi dan 

obsesi tersendiri dalam meliput berita. Ideologi yang 

muncul adalah Humanisme 

Kontribusi 

Terhadap 

Penelitian ini: 

Menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini karena 

memiliki kesamaan jenis objek penelitian yang mengupas 

tentang representasi jurnalis dalam sebuah film. 

Perbedaan 

Penelitian: 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada Jenis 

Film yang diteliti. Pada penelitian Arsy, ia meneliti film 

ber-genre Barat sedangkan pada penelitian ini meneliti 

film drama yang berlatar belakang negara Korea Selatan. 

Penelitian ini juga memiliki pisau analisis semiotika 

dengan model yang berbeda yaitu model Sanders Peirce 

sedangkan penelitian Arsy menggunakan Model Roland 

Barthes. 

2.  

Penulis: Gustiningrum Dwimerdiana Utami (2015 / Skripsi / 

Universitas Mulawarman) 

Judul: Representasi Fungsi SurveillanceDalam Film White House 

Down 

Metode Analisis: Metode kualitatif /Analisis Data Roland Barthes 

Hasil: Berdasarkan hasil analisis peneliti didapatkan data bahwa 

Fungsi survillance mengancam kekuasaan, stabilitas 

negara Amerika Serikat, menimbulkan kepanikan, 

menimbulkan kecemasan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa media massa memiliki fungsi sebagai surveillance, 

yaitu sebagai pengawasan terhadap lingkungan sekitar 

yang tidak dapat dijangkau. Media massa dapat 

menyampaikan informasi yang luas dan secara serentak 

sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapat 

informasi mengenai keadaan lingkungannya.  

Kontribusi 

Terhadap 

Penelitian ini: 

Menjadi Salah satu Referensi Penelitian Dalam Hal 

Representasi Pada Sebuah Film, Karena Memiliki 

Kesamaan jenis Penelitian yaitu penelitian terhadap film 
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Perbedaan 

Penelitian: 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada Jenis 

Film yang diteliti dan jenis metode yang digunakan 

3.  

Penulis: Muhammad Reza ( 2015/ Skripsi / Prodi Jurnalistik - 

Universitas Islam Bandung ) 

Judul: Representasi Pemilik Media dalam Film "Dibalik 

Frekuensi" 

Metode Analisis: Metode Kualitatif / Analisis Semiotika John Fiske 

Hasil: Pemilik Media saat ini menyalahgunakan frekuensi publik 

dengan mengkampanyekan kepentingan pribadi yan 

bertentangan dengan etika profesi pemimpin.Peneliti 

menyimpulkan ideologi yang dimiliki oleh pemilik media 

saat ini adalah ideologi kapitalis yang menekankan peran 

kapital (modal).  

Kontribusi 

Terhadap 

Penelitian ini: 

Menjadi Referensi Penelitian mengenai Representasi 

Media pada Film, Hal Ini Dikarenakan Penelitian ini juga 

Menganalisis Mengenai Representasi pemilik media 

dalam Film yang Juga Berkaitan Dunia Jurnalistik. 

Perbedaan 

Penelitian: 

Perbedaan terhadap penelitian ini adalah terletak pada 

jenis objek penelitian, penelitian Nurlaelatul Fajriah 

menekankan pada Representasi Pemilik media sedangkan 

pada penelitian ini lebih berfokus pada Representasi Profil 

Jurnalis. Metode yang digunakan juga berbeda dalam hal 

model semiotika yang digunakan dalam penelitian. 

Sumber: Kontribusi penelitian terdahulu 

Berdasarkan data penelitian terdahulu, profil jurnalis yang ada dalam drama 

serial Pinnochio belum ada yang meneliti dan untuk menambah 

keanekaragaman penelitian skripsi yang sudah ada, maka peneliti tertarik 

mengangkat judul “Representasi Profil Jurnalis Pada Serial Drama Pinnochio 

dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik” untuk dianalisis menggunakan metode 

analisis semiotika, sehingga peneliti dapat menemukan profil jurnalis yang 

terepresentasikan dalam drama serial Pinnochio. 

Adapun alasan lainnya, yaitu jurnalis merupakan suatu profesi yang rentan 

memiliki tekanan dari berbagai macam pihak. Jurnalis memiliki Stereotype 

yang baik juga buruk. Di Indonesia banyak masyarakat yang beranggapan 
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bahwa jurnalis melakukan pekerjaannya berdasarkan bayaran dari pihak-pihak 

tertentu yang mengingingkan pemberitaan baik terhadap dirinya. Serial Drama 

Pinnochio yang merupakan serial drama dari Korea Selatan dapat 

menggambarkan dilema kehidupan yang terjadi dikalangan Jurnalis. Aspek 

kejujuran, observasi berita, dan juga pengambilan gambar untuk peliputan 

berita digambarkan dengan jelas dalam serial ini. Sisi gelap dan terang 

kehidupan jurnalis digambarkan secara menarik sehingga penonton tidak 

hanya memiliki satu pandangan terhadap kehidupan jurnalis. Serial drama 

Pinnochio juga memenangkan Seoul Drama Awards 2015 sebagai Drama 

Hallyu terbaik dan menginspirasi SBS untuk memproduksi film serial yang 

masih berhubungan dengan media yaitu serial drama berjudul Producer. 

B. Tinjauan Teoritis 

1.  Tinjauan Tentang Film 

a. Pengertian Film 

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 

disebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata 

sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah 

sinematografi dengan (Ninggar, 2015:19). Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2004:149), Film adalah selaput tipis yang dibuat dari selluloid 

untuk tempat gambar negatif (yang akan dimainkan di bioskop). Film 

dalam Pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar 

sedangkan pengertian yang luas bisa juga termasuk yang disiarkan melalui 

televisi (Cangara, 2005:138). 



11 
 

Secara etimologis, film adalah gambar hidup, cerita hidup. Menurut 

Onong Uchyana Effendi, film merupakan medium komunikasi yang 

ampuh, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan 

pendidikan. Klasifikasi film atau genre (jenis/ragam) dalam film berawal 

dari klasifikasi drama yang lahir pada abad XVII. Klasifikasi drama 

tersebut muncul berdasarkan atas jenis stereotip manusia dan tanggapan 

manusia terhadap hidup dan kehidupan. Ada beberapa jenis naskah drama 

yang dikenal saat itu diantaranya; lelucon, banyolan, opera balada, komedi 

sentimental, komedi tinggi, tragedy borjois dan tragedy neoklasik. 

Selanjutnya berbagai jenis drama itu diklasifikasikan menjadi 4 jenis, 

yaitu: tragedi (duka cita), komedi (drama ria), melodrama, dagelan (farce) 

(Waluyo, 2003:38). 

Seiring perkembangan zaman dan dunia perfilman, genre dalam film 

mengalami perubahan. Namun, tetap tidak menghilangkan keaslian dari 

awal pembentukannya. Sejauh ini diklasifikasikan menjadi 5 jenis 

(Imanjaya, 2004:104), yaitu: 

i. Komedi, film yang mendeskripsikan kelucuan, kekonyolan, 

kebanyolan pemain (aktor/aktris). Sehingga alur cerita dalam film 

tidak kaku, hambar, hampa, ada bumbu kejenakaan yang dapat 

membuat penonton tidak bosan. 

ii. Drama, film yang menggambarkan realita (kenyataan) disekeliling 

hidup manusia. Dalam film drama, alur ceritanya terkadang dapat 

membuat penonton tersenyum, sedih dan meneteskan air mata. 
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iii. Horor, film beraroma mistis, alam gaib, dan supranatural. Alur 

ceritanya bisa membuat jantung penonton berdegup kencang, 

menegangkan dan berteriak histeris. 

iv. Musikal, film yang penuh dengan nuansa musik. Alur ceritanya sama 

seperti drama, hanya saja di beberapa bagian adegan dalam film para 

pemain (aktor/aktris) bernyanyi, berdansa, bahkan beberapa dialog 

menggunakan musik (seperti bernyanyi). 

v. Laga (action), film yang dipenuhi aksi, perkelahian, tembak-

menembak, kejar-kejaran, dan adegan berbahaya yang mendebarkan. 

Alur ceritanya sederhana, hanya saja dapat menjadi luar biasa setelah 

dibumbui aksi-aksi yang membuat penonton tidak beranjak dari kursi. 

b. Unsur-unsur dan Struktur Film 

Adapun unsur-unsur  yang terdapat dalam film, meliputi: 

i. Title yang merupakan judul dari film. 

ii. Crident title, meliputi: produser, karyawan, artis (pemain), dll. 

iii. Tema film adalah sebuah inti cerita yang terdapat dalam sebuah film. 

iv. Intrik, yaitu usaha pemeranan oleh pemain dalam menceritakan 

adegan yang telah disiapkan dalam naskah untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan oleh sutradara. 

v. Klimaks, yaitu puncak dari inti cerita yang disampaikan. Klimaks 

bisa berbentuk konflik atau benturan antar kepentingan para pemain. 

vi. Plot, adalah alur cerita. Alur cerita terbagi dalam dua bagian yang 

pertama adalah alur maju dan kedua adalah alur mundur. Alur maju 
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adalah cerita yang disampaikan pada masa sekarang ke masa yang 

akan dating, sedangkan alur mundur adalah cerita yang mengisahkan 

tentang kejadian yang telah lampau. 

vii. Suspen atau keterangan, yaitu masalah yang masih terkatung-katung. 

viii. Million setting, yaitu latar kejadian dalam sebuah film. Latar ini bisa 

berbentuk waktu, tempat, perlengkapan, aksesoris, ataupun fashion 

yang disesuaikan. 

ix. Synopsis, adalah gamabaran cerita yang disampaikan dalam sebuah 

film, sinopsis ini berbentuk naskah. 

x. Trailer, yaitu bagian film yang menarik. 

xi. Character, yaitu karakteristik dari para pemain/pelaku dalam sebuah 

film (Kusnawan, 2004:95). 

c. Struktur sebuah film 

Selain unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah film, film juga memiliki 

struktur yang meliputi (Kusnawan, 2004:103): 

i. Pembagian cerita 

ii. Pembagian adegan (sequence) 

iii. Jenis pengambilan gambar (shoot) 

iv. Pemilihan adegan pembuka (opening) 

v. Alur cerita dan continuity (berkelanjutan) 

vi. Intrique yang meliputi jealousy, penghianatan, rahasia bocor, tipu 

muslihat dan lain-lain. 
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vii. Anti klimaks, yaitu penyelesaian masalah. Anti klimaks ini terjadi 

setelah klimaks. 

viii. Ending  atau penutup. Ending alam film bisa bermacam-macam, 

apakah happy ending (cerita diakhiri dengan kebahagiaan) ataupun 

sad ending (diakhiri dengan penderitaan). 

d. Sinematografi  

Sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni kamera 

dan film, framing, serta durasi gambar. Kamera dan film mencakup teknik-

teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan stok filmnya, seperti 

warna, penggunaan lensa, kecepatan gerak gambar, dan sebagainya. 

Berikut ini salah satu aspek framing yang terdapat dalam sinematografi, 

yakni jarak kamera terhadap objek (type of shot), yaitu (Pratista, 2008:89): 

i. Extreme long shot 

Extreme long shot merupakan jarak kamera yang paling jauh dari 

objeknya. Wujud fisik manusia nyaris tidak Nampak. Teknik ini 

umumnya untuk menggambarkan sebuah objek yang sangat jauh atau 

panorama yang luas. 

ii. Long shot 

Pada long shot tubuh fisik manusia telah tampak jelas namun latar 

belakang masih dominan. Long shot sering digunakan sebagai 

estabilishing shot, yakni shot pembuka sebelum digunakan shot-shot 

yang berjarak lebih dekat. 
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iii. Medium long shot 

Pada jarak ini tubuh manusia terlihat dari bawah lutut sampai ke atas. 

Tubuh fisik manusia dan lingkungan sekitar relative seimbang. 

iv. Medium shot 

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari pinggang ke atas. 

Gestur serta ekspresi wajah mulai tampak. Sosok manusia mulai 

dominan dalam frame. 

v. Medium close-up 

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke atas. Sosok 

tubuh manusia mendominasi frame dan latar belakang tidak lagi 

dominan. Adegan percakapan normal biasanya menggunakan medium 

close-up. 

vi. Close up 

Umumnya memperlihatkan wajah, tangan, kaki, atau sebuah objek 

kecil lainnya. Teknik ini mampu memperlihatkan ekspresi wajah 

dengan jelas serta gesture yang mendetil. Close up biasanya digunakan 

untuk adegan dialog yang lebih intim. Close up juga memperlihatkan 

detil sebuah benda atau objek. 

vii. Extreme close-up 

Pada jarak terdekat ini mampu memperlihatkan lebih mendetil bagian 

dari wajah, seperti; telinga, mata, hidung, dan lainnya atau bagian dari 

sebuah objek. 
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2.  Tinjauan Tentang Jurnalistik 

a. Definisi Jurnalistik 

Untuk memahami jurnalistik dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu: 

harfiah (etimologi), konseptual (terminologi), dan praktis. Jurnalistik 

(journalistic) secara harfiah artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata 

dasarnya “jurnal”, artinya laporan atau catatan, berasal dari bahasa Yunani 

kuno, “du jour” yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan 

dalam lembaran tercetak. Kemudian dalam bahasa Belanda “jurnalistik” 

disebut juga “Jurnalism”. Kedua istilah ini bersumber dari bahasa Latin 

“diurnal” yang berarti harian atau setiap hari (Romli, 2010:16).  

Secara konseptual (terminologi), jurnalistik mengandung tiga pengertian 

yakni:  1) jurnalistik sebagai proses “aktifitas” atau “kegiatan” mencari, 

mengumpulkan, menyusun, mengolah/menulis, mengedit, menyajikan, dan 

menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui saluran media massa; 2) 

jurnalistik sebagai “keahlian” (expertise) atau “keterampilan” (skill) menulis 

karya jurnalistik (news, views dan feature), termasuk keahlian dalam pencarian 

berita, peliputan peristiwa (reportase), dan wawancara (interview); dan 3) 

jurnalistik sebagai bagian dari “bidang kajian” komunikasi /publisistik, 

khususnya mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi (peristiwa, 

opini/pendapat, pemikiran, ide/gagasan) melalui media massa dan online. 

Pelaku kegiatan jurnalistik biasa disebut jurnalis yang merupakan orang yang 

memburu informasi untuk disebarkan secara meluas (Suryawati, 2014:16). 
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Secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi (news 

processing) hingga penyebarluasannya melalui media massa, baik melalui 

media cetak dan elektronik. Dari kegiatan tersebut akan menghasilkan karya 

jurnalistik yang berupa berita (news) dan opini (views). Berita adalah laporan 

peristiwa yang memiliki nilai jurnalistik yang berupa aktual, faktual, penting, 

dan menarik. Sedangkan opini adalah pendapat mengenai suatu masalah atau 

peristiwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan kolom, tajukrencana, artikel, 

surat pembaca, karikatur, pojok, dan esai (Romli, 2010:17). 

Adapun pengertian jurnalistik menurut beberapa pakar. Fraser Bond, 

“journalism embraces all the forms in which and trough which the news and 

moment on the news reach the public”. Jurnalitik adalah penyajian berita 

dalam  segala bentuk dan momentum berita kepada publik. Menurut Roland E. 

Walseley, “Jurnalistik adalah proses pengumpulan, penulisan, penafsiran, 

pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, opini, hiburan, secara 

sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, 

dan disiarkan di stasiun siaran”. Sedangkan, menurut Onong Uchjana Effendy, 

“Jurnalistik adalah teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan 

sampai menyebarluaskan berita kepada masyarakat (Suryawati, 2014:7). 

Ada empat komponen dalam jurnalistik, yaitu: 1) Informasi: Berita dan 

Pendapat. Secara umum, informasi adalah pesan, ide, laporan, keterangan, 

atau pemikiran. Tidak setiap informasi merupakan hasil jurnalistik sehingga 

informasi dalam jurnalistik dibagi menjadi dua jenis. Pertama, Berita (news) 

yang merupakan laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik—antara lain 
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aktual, faktual, penting, dan menarik. Kedua, Opini atau pendapat (views) 

yang merupakan pandangan mengenai suatu masalah atau peristiwa yang 

sedang berkembang hangat dimasyarakat. 2) Penyusunan Informasi. Informasi 

yang disajikan sebuah media massa harus dibuat atau disusun lebih dahulu 

menurut kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar. 3) Penyebarluasan 

Informasi. Hal ini dilakukan melalui perantara media massa. 4) Media 

Informasi. Media informasi yang dimaksud disini adalah media massa 

(Suryawati, 2014:8).  

Dalam Jurnalistik terdapat prinsip-prinsip etika yang dipegang dalam 

pengaplikasiannya, antara lain: Akurasi, Independensi, Objektivitas, Balance, 

Fairness, Imparsialitas, Menghormati Privasi, dan Akuntabilitas Kepada 

Publik. Namun, terdapat Prinsip dasar yang melandasi pekerjaan jurnalisme, 

yaitu: Jurnalis mempunyai kewajiban dan privilege untuk mencari dan 

melaporkan kebenaran. Dalam The Ethical Journalism Initiative, program 

global International Federation of Journalist (IFJ) bertujuan untuk 

mendorong para jurnalis untuk menemukan berbagai jalan bagi melekatkan 

prinsip utama jurnalisme pada kultur media modern. 

Jalan untuk melekatkan prinsip utama jurnalisme tersebut adalah 1. 

Menyampaikan kebenaran. Jurnalis harus terampil mengantisipasi 

kemungkinan kesalahan, menegakkan otentisitas melalui pertanyaan, siap 

untuk mengakui dan mengoreksi kesalahan, mengakui bahwa kebenaran yang 

mendasar hanya bisa diungkap dengan riset yang tepat. 2. Independen dan 

Fair. Hal ini dilakukan dengan menyajikan berita yang komplit tanpa 
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menyembunyikan fakta-fakta yang signifikan, berupaya untuk menghindari 

bias, menolak sebutan yang bersifat merendahkan, dan tidak menyerah pada 

rayuan kepentingan komersial dan politik. 3. Humanitas dan Solidaritas. Tidak 

berbuat sesuatu yang langsung, disengaja merusak orang lain, berpikiran luas 

dan mempertimbangkan; menghormati hak-hak publik (Nasution, 2015:113-

114). 

Selain jurnalistik yang memiliki hubungan erat dengan hal ini ialah Pers. 

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris disebut 

dengan press. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiah, pers 

berarti penyiaran yang tercetak atau publikasi yang dicetak. Dalam 

perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sempit 

dan arti luas. Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada media cetak yaitu 

surat kabar, majalah, tabloid, dan bulletin kantor berita. Sedangkan pers dalam 

arti luas, meliputi segala penerbitan. Tak hanya media cetak, tapi juga 

termasuk media elektronik, yaitu radio, televisi, dan internet. Pers adalah 

lembaga kemasyarakatan. Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan 

subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem 

lainnya. Dengan demikian, pers tidak hidup secara mandiri, tetapi 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga kemasyarakatan lainnya 

(Suryawati, 2014:25). 
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b. Profil Profesi Jurnalistik 

Dibandingkan dengan profesi lainnya gaya kerja jurnalis tidak mengenal 

waktu dan tempat, sebagian waktu akan habis dipergunakan dilapangan guna 

mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai narasumber yang harus 

dikejar dan diperoleh hingga dapat.  Arti “sukses” dalam konteks pekerjaan 

jurnalisme adalah ketika pekerja jurnalis mampu memburu dan meliput berita 

hingga kemudian merangkainya menjadi suatu tulisan yang menarik dan 

dibaca oleh khalayak publik.  Pekerjaan jurnalis yang menarik dan unik mulai 

menggoda banyak orang untuk ikut terjun di dunia jurnalis, sehingga 

menyebabkan nilai profesional seorang jurnalis menjadi sangat dinamis dan 

dilema bagi masyarakat dalam menyaring informasi yang layak (Setiati, 

2005:9). 

Menurut Abraham Flexner (dalam Nasution, 2015:64), definisi profesi yakni 

aktifitas intelektual yang bertanggung jawab sebagai perorangan, 

mengembangkan bahannya dari belajar dan sains, memiliki suatu teknik yang 

terorganisasi dan dapat dikomunikasikan, telah bertumbuh menjadi status yang 

definite secara sosial dan professional, dan mereka cenderung menjadi bagian 

dari pencapaian tujuan sosial yang lebih luas.  Logan Wilson menggambarkan 

profesi sebagai suatu “ sistem perilaku ” yang membuat para professional 

mendapatkan pelatihan khusus, berlisensi, beroperasi menurut interpretasi 

mereka sendiri atas pengetahuan dan memiliki kewajiban pada profesi dan 

klien (Nasution, 2015:65). 
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Adanya definisi mengenai profesi banyak yang berpendapat bahwa sebagian 

dari kriteria profesi sudah ada pada pekerjaan jurnalisme.  Fakta menunjukkan 

bahwa bidang jurnalisme memang telah memiliki Batang tubuh pengetahuan 

yang diajarkan diperguruan tinggi, kode etik jurnalistik, organisasi tempat 

berhimpun para jurnalis, dan ujian akreditasi bagi para jurnalis. Jurnalisme 

telah menjadi sebuah bidang studi di universitas dan kode etik jurnalisme telah 

dimiliki disemua tingkatan, mulai dari lingkup lokal hingga internasional.  

Secara terbuka dalam kode etik tersebut telah dirumuskan fungsi dan tugas 

jurnalis, sehingga kriteria tersebut dianggap memenuhi syarat untuk 

menjadikan jurnalis sebagai sebuah profesi. 

Di Indonesia, keprofesian jurnalisme masih menghadapi beberapa masalah. 

Pertama, untuk sebagian jurnalis atau wartawan masih belum dapat dikatakan 

sebagai pekerjaan penuh atau full time job, karena masih banyak yang 

melakukannya dengan merangkap pekerjaan lain.  Kedua, tidak adanya 

proteksi terhadap profesi ini, sehingga semua orang bisa jadi jurnalis. Juga 

tidak dikenal sistem lisensi. Sertifikasi kompetensi wartawan diharapkan bisa 

menjadi langkah awal pembenahan status kewartawanan sehingga orang tidak 

menganggap mudah menjadi insan pers. Kini profesi jurnalis menghadapi 

persoalan batas kerja (boundary of journalistic works) dan wilayah 

keprofesian (professional jurisdiction) (Suryawati, 2014:13). 

Persoalan yang dihadapi profesi jurnalisme ini disebabkan oleh banyaknya 

orang yang bukan jurnalis professional mengerjakan bagian-bagian tertentu 

dari profesi jurnalisme seperti menulis berita dan meliput peristiwa.  Menurut 
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Lambeth, jawaban tentang hal ini bergantung pada kriteria mana yang 

digunakan. Ada yang merumuskan bahwa suatu profesi memiliki karakteristik 

seperti: merupakan pekerjaan sepenuh waktu, berkomitmen pada tujuan 

profesi, adanya organisasi formal yang menetapkan standar professional untuk 

masuk ke profesi, adanya sekolah formal yang ditetapkan untuk mendidik 

praktisinya sehingga menguasai suatu pengetahuan khusus, melayani 

masyarakat dengan segala tanggung jawab, dan anggotanya haruslah memiliki 

suatu otonomi berlevel tinggi.  Berdasarkan kriteria tersebut jurnalisme 

tidaklah sepenuhnya memenuhi keseluruhan kriteria karena tidak adanya 

mekanisme untuk memaksa penegakan standar professional dan otonomi 

jurnalis dibatasi oleh kendala organisasional. 

Eni Setiati (2005) dalam bukunya yang berjudul Ragam Jurnalistik Baru 

Dalam Pemberitaan menyebutkan sebelas syarat untuk menjadi jurnalis 

professional, yaitu: 1) Memiliki minat dengan profesi jurnalistik; 2) Memiliki 

kemahiran dalam menulis; 3) Menguasai bahasa indonesia dan bahasa asing; 

4) Memiliki bakat dan kreatif dalam melakukan reportase dan menulis berita; 

5) Sanggup menemui berbagai individu di berbagai tingkat; 6) Sanggup 

bekerja tanpa memperhitungkan tempat dan waktu; 7) Memiliki pengetahuan 

luas dalam berbagai bidang; 8) Rajin mengikuti perkembangan berita di media 

cetak ataupun elektronik; 9) Mengusai teknik jurnalistik (teknik 

reportase,menulis, wawancara, dan melakukan editing berita dengan baik); 10) 

Menguasai bidang liputan; 11) Menaati kode etik jurnalistik (Setiati, 2005:8). 
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Berkembangnya dunia jurnalis menimbulkan pertanyaan, masihkah para 

jurnalis memegang teguh prinsip jurnalisme? Untuk mengukur hal tersebut 

Bill Kovach  bersama temannya Tom Rosenstiel merumuskan sepuluh elemen 

jurnalisme yang menjadi acuan standar jurnalisme.  Sepuluh elemen 

jurnalisme yang dirumuskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, adalah 

sebagai berikut: 1) Kebenaran; 2) Loyalitas pada warga (citizens); 3) Disiplin 

dalam melakukan verifikasi; 4) Independensi; 5) Memantau kekuasaan dan 

menyambung lidah mereka yang tertindas; 6) Jurnalisme harus menyediakan 

forum bagi kritik ataupun komentar dari publik; 7) Jurnalisme harus memikat 

dan relevan; 8) Kewajiban wartawan menjadikan beritanya proporsional dan 

komprehensif; 9) wartawan memiliki kewajiban untuk mendengarkan suara 

hati nuraninya sendiri; 10) warga juga memiliki hak dan tanggung jawab 

dalam hal-hal yang terkait dengan berita (Suryawati, 2014:65). 

Di Indonesia, jurnalis dalam kegiatannya diberikan suatu kebebasan dalam 

mengeksplorasi pemberitaan. Kebebasan tersebut bukan berarti bahwa jurnalis 

boleh menyebarluaskan fitnah, kabar bohong, dan kebencian.  Kebebasan 

jurnalis tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain.  Apa yang 

diungkapkan adalah fakta.  Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki oleh 

jurnalis tidak saja menuntut peningkatan kualitas profesionalisme tetapi juga 

secara alami insan jurnalis akan semakin dewasa untuk menggunakan 

kebebasan itu sendiri ( Subiakto dan Ida, 2014 : 99-100). 
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c. Profesionalisme dan Idealisme Profesi Jurnalis 

Ada banyak pengertian mengenai profesionalisme jurnalis. Profesionalisme 

sendiri merupakan perkembangan dari kata profesi. Profesi merupakan sebuah 

pekerjaan yang menuntut pengetahuan yang tinggi, didedikasikan pada 

masyarakat umum, diwadahi dalam sebuah organisasi profesi yang bisa 

mengatur kode etik profesi. Terdapat beberapa pengertian jurnalis professional 

dari beberapa ahli, diantaranya menurut Budiman S Hartoyo, “jurnalis yang 

professional ialah yang memahami tugasnya, memiliki skill (keterampilan), 

seperti melakukan reportase; wawancara; dan menulis berita atau feature yang 

bagus dan akurat dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar (Khasanah, 

2012). 

Tegaknya keprofesionalan suatu profesi termasuk dalam hal jurnalistik 

terwujud setelah melalui proses prefesionalisasi. Dalam literatur sosiologi 

terdapat tiga kategori model-model profesionalisasi, yaitu: attribute models, 

process models dan power models. Masing-masing kategori mengajukan suatu 

perspektif yang berbeda mengenai perkembangan suatu profesi. Masing-

masing profesi juga tumbuh berbeda dari yang lain. Attribute model 

menggambarkan traits (unsur khas, esensi), atribut dan karakteristik yang 

mendefinisikan suatu profesi sebagai sesuatu yang berbeda dari pekerjaan lain. 

Kontras dengan itu, process model menggambarkan sekuensi peristiwa yang 

ditempuh untuk mencapai profesionalisasi. Power models, berfokus pada 

motivasi untuk profesionalisasi dan bagaimana motivasi ini tumbuh dan 

muncul ( Nasution, 2015:71-72). 
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Pada hakikatnya, media jurnalistik mesti ditopang oleh idealisme yang 

diusung melalui fungsi-fungsi dan peran dalam masyarakat yang sangat 

dibutuhkan. Sisi idealisme yang disandang media jurnalistik adalah untuk 

melayani publik dibidang informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 

Kehidupan media massa memersepsikan adanya dua pilihan. Bagi jurnalis, 

sebagai pekerja professional dimedia bersangkutan, pilihan tersebut 

menyangkut dua hal, yaitu: tunduk pada kendali pasar atau tunduk kepada 

kendali profesionalisme. Dilema ini tak hanya dirasakan oleh jurnalis 

professional, tapi juga jurnalis muda yang fresh graduate dengan idealisme 

mereka yang tinggi (Suryawati, 2014:64). 

Pada kenyataannya di era ini, jurnalis yang lebih mempertahankan 

idealismenya cenderung memilih menjadi penulis freelance, penulis lepas. 

Mereka merasa bahwa dengan bersikap seperti itu, bebas dari kepentingan 

bisnis media manapun dan bisa terus mempertahankan idealismenya dengan 

melahirkan tulisan-tulisan yang kritis.  Terkait akan hal tersebut, John 

McManus dalam bukunya Market Driven Journalism (Suryawati, 2015), surat 

kabar atau televisi hanya akan dapat bertahan hidup jika isinya dapat diterima 

pasar atau bernilai jual tinggi. Berita atau laporan mengenai fakta yang 

bernilai jual tinggi tentu juga akan menarik bagi investor atau pedagang 

saham. Berdasarkan hal tersebut jurnalisme dengan kendali professional hanya 

tunduk pada kaidah-kaidah dan norma jurnalistik yang berlaku umum. Dalam 

ranah professional, ukuran nilai sebuah laporan fakta atau berita sangat 

dipengaruhi oleh idealisme jurnalis serta etika profesinya (Suryawati, 2014: 

64). 
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Faktanya, wartawan yang mengedepankan idealismenya sering mengalami 

hambatan atau permasalahan adalam menjalankan tugas kewartawanannya dan 

mengembangkan kaidah-kaidah profesionalnya. Dalam praktiknya, kedua 

pilihan mesti harus selalu saling menunjang. Keduanya saling melengkapi atau 

menunjang satu dengan yang lain. Profesionalisme jurnalis tidak lepas dari 

adanya tanggung jawab yang terikat pada kode etik. Kecenderungan pada 

sikap negatif yang berpotensi terjadi di profesi jurnalis membuat idealisme 

dan sikap jurnalis harus menaati peraturan dan panduan yang telah tercantum 

dalam kode etik profesi jurnalis (Suryawati, 2014:92). 

Profesionalisme dalam jurnalistik mencakup pemahaman terhadap peran pers, 

jurnalistik, dan ajaran etika. Jika jurnalis dianggap sebagai cerminan realitas, 

berarti apa yang diberitakan media harus betul betul merefleksikan realitas 

objektif yang benar-benar terjadi sesuai yang dilihat, didengar, atau diketahui 

oleh jurnalis. Bukan “kabar angin”, opini, fantasi, ataupun perkiraan dari 

jurnalis sendiri. Check and recheck dan investigasi haruslah menjadi budaya 

yang mendasari gerak kerja jurnalis. Tuntutan profesionalisme jurnalis sangat 

berkaitan dengan persyaratan professional yang ketat, baik persyaratan 

intelektual, skills, maupun moralitas (Subiakto dan Ida, 2014:97) . 

Profesionalisme objektifitas pemberitaan suatu media dapat diukur. Pers yang 

memberitakan secara professional akan lebih mudah diterima secara rasional 

oleh pembacanya, sementara pers yang tidak professional, tetapi bombastis 

nantinya akan ditinggalkan oleh para pembacanya yang rasional. Selain 
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profesionalisme jurnalis, kontrol sosial dari anggota masyarakat tentu juga 

diperlukan dalam ikut mengawasi isi media. 

d. Jurnalis, Media, Politik dan Kepentingan Bisnis 

Peran media massa dalam kehidupan sosial — menurut berbagai literatur — 

tidak diragukan lagi. McQuail misalnya, dalam bukunya yang terbaru Mass 

Communication Theories dalam Subiakto dan Ida (2014), merangkum 

pandangan khalayak terhadap peran media massa. Setidaknya ada enam 

perspektif dalam hal melihat peran media. Pertama, melihat media massa 

sebagai windowon events and experience. Media dipandang sebagai jendela 

yang memungkinkan khalayak “melihat” apa yang sedang terjadi di luar sana 

ataupun pada diri mereka sendiri. Kedua, media juga sering dianggap sebagai 

a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection. 

Cermin berbagai peristiwa yang ada dimasyarakat dan dunia, yang 

merefleksikan apa adanya. 

Ketiga, memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang 

menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa 

memilih isu, informasi, atau bentuk content yang lain berdasar standar para 

pengelolanya. Keempat, media massa acap kali pula dipandang sebagai guide, 

penunjuk jalan atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah 

atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Kelima, melihat 

media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan 

ide-ide kepada khalayak sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan 

umpan balik. Terakhir, keenam, media massa sebagai interlocutor, yang tidak 
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hanya sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner 

komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif 

(Subiakto dan Ida, 2014: 131) . 

Menggagas eksistensi media secara ideal memang kadang-kadang terkesan 

normatif, dan bahkan dianggap utopia. Terlebih lagi jika dilihat dari 

pendekatan media economics (studi yang menggabungkan antara studi 

ekonomi dan media), seperti yang dilakukan oleh Albarran (1996) atau juga 

Melody (1990). Menurut pandangan ini, media massa modern merupakan 

hasil persilangan dari kehendak pasar, produk, dan tekhnologi (dalam 

Subiakto dan Ida, 2014:132).  Seperti diketahui, bergesernya paradigma mulai 

tatkala sejumlah yang signifikan pihak menyadari bahwa asumsi lama 

mengenai bagaimana institusi sosial bekerja tak lagi sesuai (Thomas Kuhn 

Dalam Nasution, 2015:167). Bermulanya pergeseran paradigma ditandai 

dengan ketiadaan konsensus mengenai bagaimana organisasi seyogianya 

beroperasi (Nasution, 2015:167). 

Di Indonesia, ketika SIUPP dibebaskan, pertumbuhan surat kabar pun 

mencengangkan begitu juga pada pertumbuhan media lainnya. Akibatnya 

persaingan begitu ketat, hasilnya banyak media yang rontok tidak terbit lagi. 

Mereka yang survive banyak yang terjebak menjadi media yang sensasional, 

sarat dengan kekerasan, mencampuradukan fakta dan fiksi, dan 

“pornography”, pendeknya mengeksploitasi low taste content dalam 

medianya. Kalau dikritik, para pengelola media yang demikian akan 

mengembalikannya pada segmen dan selera masyarakat yang menyukainya 
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(Subiakto dan Ida, 2014:133). Akan tetapi bersamaan dengan itu, masyarakat 

juga mengawasi media massa. Sejauh mana media bisa berhasil melaksanakan 

fungsi social control ditentukan oleh tingkat integritas media dimaksud dalam 

penilaian warga masyarakat yang bersangkutan (Nasution, 2015:44). 

Sistem penyiaran televisi swasta di Indonesia memang kurang menyentuh 

persoalan lokal. Kekuatan modal dan kedekatan pemasang iklan telah menarik 

mereka ke pusat ekonomi. Persaingan atau kompetisi antarmedia lebih 

mengedepan, sehingga pada akhirnya televisi-televisi swasta bergiat hanya 

untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memandang sisi 

idealisme yang ada. Di era demokrasi liberal seperti sekarang, media 

penyiaran tidak cukup dipandang hanya sebagai kekuatan civil society yang 

harus dijamin kebebasannya, bahkan politik elite tertentu. Kekuatan media ini 

bisa mengooptasi, bahkan menghegemoni negara hingga masayarakat. Jangan 

sampai kekuatan demokrasi dibelokkan “atas nama kebebasan pers” untuk 

kepentingan politik dari para kapitalis pemilik atau penguasa media (Subiakto 

dan Ida, 2014:133-134). 

Gejala ini sangat kentara dan nyata terlihat pada model pemberitaan atau 

program current issue di televisi swasta, yang mengkhususkan pada berita. 

Impartialitas acap kali diabaikan. Pemilik yang sedang getol memobilisasi 

dukungan politik, bisa muncul setiap saat bak pahlawan di medianya. 

Sementara “lawan politiknya” cenderung dicerca habis dengan mengabaikan 

imparsialitas. Secara kasat mata media TV oleh pemiliknya dipakai sebagai 

political tool gerakan yang dipimpinnya. Regulasi tentang keharusan 
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imparsialitas bagi media penyiaran itu merupakan kewajiban yang berlaku 

global diberbagai negara demokrasi, terlebih telah diatur dalam UU 32/2002 

tentang Penyiaran (Subiakto dan Ida, 2014:134). 

Pada pasal 36 ayat 4, UU 32/2002 menyebutkan “Isi siaran wajib dijaga 

netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan”. 

Kemudian, berdasar aturan KPI No. 9/2004 tentang Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran Pasal 5 ayat e; “Lembaga penyiaran 

menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keakuratan”. Dilengkapi 

Pasal 9 tentang prinsip jurnalistik: “Lembaga penyiaran harus menyajikan 

informasi dalam program faktual dengan senantiasa mengindahkan prinsip 

akurasi, keadilan, dan ketidakberpihakan (imparsialitas)”. Persoalannya, 

bagaimana ketika prinsip dan ketentuan imparsialitas ini sudah begitu lama 

diabaikan. Contoh kasus ialah munculnya berbagai pemberitaan massif 

tentang partai-partai yang terkait dengan para pemilik media khususnya 

televisi di sepanjang tahun 2012-2013 (Subiakto dan Ida, 2014:135). 

Fenomena ini dituding sebagai abuse of power yang dilakukan politisi-politisi 

tertentu dalam menggunakan media penyiaran yang dimilikinya. Tetapi the 

show must go on, televisi itu lagi-lagi justru semakin kencang mengabaikan 

imparsialitas, mengabaikan UU, dan aturan KPI. Malah media yang 

menggunakan ranah publik ini semakin digunakan sebagai political tool yang 

nyata, yang tak jarang harus menyerang, menyalahkan, bahkan cenderung 

mengadili, tanpa member tempat pada perspektif yang berbeda pada musuh 

politik bos pemilik media (Subiakto dan Ida, 2014:135). 
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3. Tinjauan Tentang Etika Jurnalistik 

Jurnalisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya 

mencari dan menyampaikan kebenaran. Tugas mulia itu dipercayakan 

masyarakat kepada pers karena percaya bahwa pada dasarnya kepercayaan 

tersebut dijaga dan dipelihara oleh media dan wartawannya dengan cara 

menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik. Menurut Stephen 

J. A. Ward, etika jurnalisme adalah suatu spesies dari etika terapan 

(professional). Ia merupakan aplikasi dan evaluasi dari prinsip-prinsip dan 

norma-norma yang memandu praktik jurnalisme, dengan perhatian khusus 

terhadap permasalahan yang paling penting di lapangan (Nasution, 2015:96). 

Etik jurnalisme mengandung baik analisis terapan maupun teori. Dalam 

analisis kasus yang spesifik, etik jurnalisme bisa terkait pada hal-hal yang 

teoritis seperti the nature of ethical assertion. Ketaatan anggota profesi kepada 

etika bertujuan agar masyarakat percaya kepada mereka. Etika jurnalisme 

dirumuskan sebagai suatu species dari etika terapan (applied ethics) yang 

mengkaji apa yang harus dilakukan oleh jurnalis dan organisasi berita sesuai 

dengan perannya ditengah masyarakat. Alasan utama yang mendasari 

keberadaan kode etik adalah “untuk menjamin standar tertinggi dalam 

perilaku, melindungi klien, dan berkontribusi untuk kesejahteraan publik” 

(Rothman dalam Nasution, 2015:97). 

Tidak ada kode etik universal yang dapat merefleksikan kesepakatan total 

mengenai perilaku jurnalis. Persepsi jurnalis tentang nilai-nilai inti (core 

values) mereka banyak berbeda di seluruh dunia, terkadang bahkan dalam 
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suatu Negara atau wilayah, sehingga sukar untuk mengidentifikasi dan 

menggeneralisir apakah nilai-nilai inti tersebut (De Bruin dalam Nasution, 

2015:97). Bagaimanapun menurut Hafez‟s (2000) ada konsensus bahwa 

truthfulness dan objectivity harus menjadi nilai sentral jurnalisme. Seperti 

yang disebut oleh Sanders: “Berpikir tentang etik adalah berpikir mengenai 

apakah jurnalisme itu, dan apa yang dilakukan oleh jurnalis”. Seterusnya 

berpikir tentang  etik sama dengan berpikir mengenai fondasi yang amat 

mendasar dari jurnalisme, tentang peran dan tanggung jawab, tentang sifat dan 

keadaannya (Nasution, 2015:98). 

Menurut Mike Jempson, Direktur The PressWise Trust, untuk masing-masing 

stakeholder kode etik mempunyai nilai yang berbeda namun saling terkait. 

Bagi Pemilik Media dan Redaktur, kode etik merupakan suatu perlindungan 

terhadap kritik dan tindakan hukum (legal action), dan memberikan suatu 

jaminan dasar mengenai kredibilitas output mereka. Pada Hakikatnya 

merupakan suatu bentuk quality control yang menyokong nilai komersial 

produk mereka, dengan mengingatkan (atau memerintahkan) bahwa hukum 

yang ada berlaku untuk mereka, dan bahwa mereka mesti mematuhi 

kesopanan bersama (common decencies) interaksi sesama manusia (Nasution, 

2015:98). 

Bagi jurnalis, suatu kode etik memberikan suatu ujian (touchstone) sebagai 

acuan pihak lain menilai output dan aktivitas mereka. Sekaligus sebagai 

panduan bagi mereka tentang cara-cara yang berterima dalam mengumpulkan 

dan menyajikan informasi (acceptable methods of gathering and presenting 

information). Bagi publik, kode etik memberikan suatu jaminan bahwa materi 
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yang mereka terima merupakan hal yang mendekati kebenaran (a reasonable 

approximation of the truth), berdasar pada informasi yang diperoleh secara 

fair dan telah diperiksa secara menyeluruh (gathered fairly and troughly 

checked) oleh orang yang bekerja atas nama mereka (Suryawati, 2014:98). 

Adanya etika jurnalisme merupakan bagian dari gagasan tentang jurnalisme 

bertanggung jawab (responsible journalism). Menurut Ward ( Dalam 

Nasution, 2015), munculnya konsep ini dapat ditelusuri ke masa permulaan 

jurnalisme modern di Eropa pada abad ke-19. Riwayat Etika jurnalisme telah 

melalui lima tahapan perkembangan, yaitu: 1) Invensi/diciptakannya wacana 

etik untuk jurnalisme semasa abad ke-17; 2) Etika publik (public ethics) 

sebagai keprcayaan (the creed) bagi pers surat kabar yang sedang bertumbuh, 

atau the fourth estate  dari ruang publik (public sphere) masa Pencerahan; 3) 

Teori Pers liberal masa abad ke-19; 4) Perkembangan dan kritisisme atas 

doktrin liberal sepanjang abad ke-20; 5) Etika media campuran (“mixed 

media” ethics) yang belum bersepakat tentang prinsip-prinsip apa yang 

berlaku untuk bermacam jenis berita (Nasution, 2015:99). 

Keberadaan etika jurnalisme menurut Ward membawa serta beberapa 

kewajiban khusus (special duties) bagi para jurnalis, yaitu: 1) kewajiban etis 

secara umum; 2) Peran sosial Jurnalisme: Sebagaimana semua professional, 

jurnalis menggunakan keterampilan mereka untuk suatu peran social dan 

memenuhi ekspektasi publik. Peran ini terkadang dipahami sebagai tumbuh 

dari suatu kontrak sosial antara jurnalisme dengan masyarakat; 3) Dampak dan 

pengaruh (impact and influence): Andaikan jurnalisme tidak punya peran 

sosial khusus pun, jurnalis akan menimbulkan tanggung jawab etis, 
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disebabkan dampak mereka (due to their impact) pada individu dan kelompok 

yang mereka liput dan terhadap masyarakat yang mereka layani (Nasution, 

2015: 95-99). 

4. Tinjauan Tentang Kode Etik Jurnalistik Universal 

Dasar dari keberadaan kode etik adalah “untuk menjamin standar tertinggi 

dalam perilaku, melindungi klien, dan berkontribusi untuk kesejahteraan 

publik” (Rothman, 1984 Dalam Nasution, 2015:97). Tidak ada kode etik 

universal yang dapat merefleksikan kesepakatan total mengenai perilaku 

jurnalis (De Bruin, 2000 Dalam Nasution, 2015:97). Bagaimanapun ada 

consensus bahwa truthfulness dan objectivity harus menjadi nilai sentral 

jurnalisme. terlepas dari problem dan dilemma diseputar kode etik, etik harus 

dipahami sebagai suatu yang tak terpisahkan dari jurnalisme yang bagus. 

Alasan yang menjadikan jurnalisme membutuhkan kode etik ialah interaksi 

yang berlangsung pada kegiatan jurnalisme menyangkut banyak pihak lain. 

Terdapat tiga „players‟ yang esensial dalam „game‟ yang berhubungan dengan 

komunikasi massa ini, yaitu: pemilik media dan para editornya; jurnalis dan 

professional media lainnya; serta publik sebagai penerima.  

Berdasarkan pada the Code of the society of Professional Journalists di 

Amerika Serikat, prinsip-prinsip yang mendukung fungsi jurnalisme dapat 

dikelompokkan menjadi: 
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i. Prinsip dan standar pro-active yang mengarahkan jurnalis (atau media 

berita) untuk secara aktif mencarai dan menginvestigasi kebenaran 

dengan cara yang independen. 

ii. Prinsip dan standar menahan diri (restraining principles and 

standards) yang mengarahkan jurnalis untuk menggunakan 

kemerdekaan secara bertanggung jawab dengan menghindari 

kecederaan yang tak perlu (avoiding unnecessary harm) dan menjadi 

akuntabel. 

Selain kode etik dari The Society of Professional Journalist yang ada di 

Amerika Serikat, terdapat pula Kode Etik Internasional yang diperuntukkan 

sebagai  acuan kode etik wartawan atau aktivitas jurnalis didunia. Kode etik 

Internasional, “International Federation Journalist” atau yang di singkat IFJ 

diterima dalam Kongres Sedunia Deferal Wartawan Internasional ke-2 di 

Bordeaux pada tanggal 25-28 April 1954 dan diamandemenkan oleh kongres 

Sedunia Federasi Wartawan Internasional ke-18 di Helsingor pada tanggal 2-6 

Juni 1986. Kode etik ini pun masih digunakan hingga sekarang. 

Isi Kode Etik Federasi Jurnalis Internasional tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Dalam melaksanakan kewajiban ini, wartawan harus membela prinsip-

prinsip kebebasan dan pengumpulan publikasi berita secara jujur, dan 

hak atas komentar, serta kritik yang adil. 

2) Wartawan sedapat mungkin meralat setiap pemberitaan yang telah 

dipublikasikan yang ternyata tidak benar dan merugikan pihak lain. 
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3) Wartawan hendaknya menganggap pelanggaran-pelanggaran profesi 

bersifat berat dalam hal-hal berikut: 

a) Penjiplakan atau plagiat 

b) Salah penulisan atau pemberitaan secara sengaja 

c) Fitnah, pencemaran nama baik dan tuduhan yang tidak mendasar. 

d) Suap dalam bentuk apapun untuk mempertimbangkan pemuatan 

berita ataupun untuk menyembunyikan fakta. 

4) Menghormati kebenaran dan hak masyarakat  akan kebenaran 

merupakan kewajiban utama seorang wartawan. 

5) Wartawan hendaknya sadar akan bahwa deskriminasi  yang 

dikarenakan oleh media. Oleh karenanya, sedapat mungkin berusaha 

menghindari tindakan diskriminasi yang didasarkan pada ras, jenis 

kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik atau 

pendapat lainnya, serta asal-usul kebangsaan atau sosialnya. 

6) Wartawan yang berhak menyandang gelar tersebut  hendaknya dengan 

setia menaati prinsip-prinsip tersebut diatas dalam menjalankan 

tugasnya. Dalam ketentuan umum disetiap Negara, wartawan 

hendaknya hanya mengakui yuridiksi rekan sekerja dalam masalah 

profesi dan menolak setiap bentuk campur tangan pemerintah ataupun 

pihak lainnya. 

7) Wartawan hendaknya memberi laporan yang sesuai dengan fakta-fakta 

yang diketahui sumbernya dan tidak menyembunyikan informasi yang 

penting atau memalsukan dokumen. 
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8) Wartawan hendaknya mengakui kerahasiaan professional berkenaan 

dengan sumber berita yang didapatkan karena kepercayaan. 

9) Wartawan hendaknya menggunakan cara yang wajar atau pantas untuk 

memeroleh berita, foto, dan dokumen. 

Sumber:   Website IFJ. http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/ Diakses 

tanggal 20 desember 2016 

Itulah penjelasan mengenai Kode Etik IFJ, kode etik ini harus dipatuhi oleh 

semua yang bekerja sebagai jurnalis. Pada intinya, seorang jurnalis baik itu 

wartawan, reporter, dan semua yang berkaitan didalamnya harus tetap 

memegang teguh prinsip yang telah disebutkan diatas yang merupakan 

penekanan dari prinsip dasar yaitu independensi, objektif, dan bertanggung 

jawab atas segala pemberitaan yang disiarkan ke publik.  

5. Tinjauan Tentang Kode Etik Jurnalisme Indonesia 

Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik yang disepakati organisasi wartawan 

dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pertama kali 

dikeluarkan (Persatuan Wartawan Indonesia). Kode Etik Jurnalistik PWI 

mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan, sehingga sampai Kode Etik 

Jurnalistik PWI yang sekarang terdiri dari tujuh pasal, yakni: 1) Kepribadian 

Wartawan Indonesia; 2) Pertanggunganjawab; 3) Cara pemberitaan dan 

menyatakan pendapat; 4)  Pelanggaran Hak Jawab; 5) Sumber berita; 6) 

Kekuatan Kode Etik;  7) Pengawasan Pentaatan Kode Etik (Suryawati, 

2014:100). 

http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/
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Ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan berakhirnya rezim orde 

baru, organisasi wartawan yang tadinya “tunggal”, yakni PWI menjadi 

banyak. KEJ pun akhirnya hanya “berlaku” bagi wartawan yang menjadi 

anggota PWI. Diluar dari PWI, organisasi wartawan yang lain juga 

memandang penting adanya Kode Etik Wartawan. Pada 6 Agustus 1999, 

sebanyak 24 dari 26 organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan 

menandatangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sebagian besar 

isinya hampir mirip dengan KEJ PWI (Subiakto dan Ida, 2014:88-90).  

Penetapan KEWI dimuat sebagai lampiran surat keputusan dewan pers 

No.1/SK-DP/2000 tanggal 20 juni 2000.  Sementara penafsiran terhadap poin-

poin KEWI dibuat oleh sebuah tim di jakarta pada tanggal 1 september 1999.  

Penetapan KEWI ini guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta 

terpenuhinya hak-hak masyarakat.  Kode Etik harus menjadi landasan moral 

atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan 

integritasi dan profesionalitas wartawan.  Pengawasan dan penetapan sanksi 

atas pelanggaran kode etik tersebut sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers 

dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu (Suryawati, 

2014:102). 

Kode etik jurnalistik berisi panduan moral yang memerhatikan ketentuan 

umum dan sistem nilai sosial maupun budaya yang berlaku dalam masyarakat, 

karena itu KEWI yang dirumuskan di bandung tanggal 1 september 1999 di 

sempurnakan kembali oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi pers pda 

tanggal 14 maret 2006 di jakarta. Kode Etik Jurnalistik ini dimuat sebagai 

lampiran SK Dewan pers No.03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik 
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tertanggal 24 maret 2006. Adapun poin-poin Kode Etik Jurnalistik yang 

menggantikan poin-poin KEWI meliputi sikap wartawan Indonesia, cara-cara 

professional dalam melaksanakan tugas, penerapan fakta dan opini dalam 

menyajikan informasi, peraturan penyiaran nama korban dan narasumber, 

larangan penyalahgunaan profesi dan peraturan agar tidak melakukan 

diskriminasi dalam setiap pelaksanaan aktifitas jurnalistik (suryawati, 

2014:103). 

6. Landasan Teori 

a. Semiotika  

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika dengan pendekatan semiotika 

Roland Barthes. Kajian semiotika merupakan salah satu pendekatan metode 

penelitian kualitatif. Tanda dan Simbol merupakan alat dan materi yang 

digunakan dalam interaksi. Komunikasi merupakan proses transaksional 

dimana pesan (tanda) dikirimkan dari seorang pengirim (sender) kepada 

penerima (receiver). Semiologi merupakan salah satu ilmu yang digunakan 

untuk menginterpretasikan pesan (tanda) dalam proses komunikasi. 

Pembahasan tentang konsep simbol harus diawali dengan pemahaman tentang 

konsep tanda (sign). Tanda merupakan unsur yang digunakan untuk mewakili 

unsur lain (Vera, 2014:2). 

Daniel Chandler mengatakan, “The shortest definition is that it is the study of 

signs” (definisi singkat dari semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda). Studi 

tentang bagaimana masyarakat memroduksi makna dan nilai-nilai dalam 

sebuah sistem komunikasi disebut semiotika, yang berasal dari kata seemion, 
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istilah Yunani, yang berarti “tanda”. Menurut Paul Colbey, kata dasar 

semiotika diambil dari kata dasar Seme (Yunani) yang berarti “penafsir tanda”. 

Preminger berpendapat bahwa semiotika adalah ilmu tentan tanda-tanda. Ilmu 

yang menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda (Pradopo dana Vera, 2014:2). 

Pada dasarnya, semiosis dapat dipandang sebagai suatu proses tanda yang 

dapat diperikan dalam istilah semiotika sebagai suatu hubungan antara lima 

istilah: S (s, i, e, r, c). S adalah untuk semiotic relation (hubungan semiotik); s 

untuk sign (tanda); i untuk interpreter (penafsir); e untuk effect atau pengaruh 

(misalnya, suatu disposisi dalam i akan bereaksi dengan cara tertentu terhadap 

r pada kondisi-kondisi tertentu c karena s); r untuk reference (rujukan); dan c 

untuk context (konteks) atau conditions (kondisi) (Sobur, 2013:16-17). 

b. Semiologi dan Mitologi Roland Barthes 

Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (Things). Memaknai, dalam hal ini tidak dapat 

disamakan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek 

tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak 

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. 

Barthes, dengan demikian melihat signifikansi sebagai sebuah proses yang 

total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Signifikansi tak terbatas 

pada bahasa, tetapi juga pada hal-hal lain di luar bahasa.  Barthes menganggap 

kehidupan sosial sebagai sebuah signifikansi. Dengan kata lain, kehidupan 
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sosial, apapun bentuknya merupakan suatu sistem tanda tersendiri (Kurniawan 

dalam Vera, 2014:27). 

Teori semiotik Barthes hampir secara harfiah diturunkan dari teori bahasa 

menurut de Saussure. Rolland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa 

merupakan sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari 

masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Salah satu area penting yang 

dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (the 

reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan 

keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang lebar 

mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua, 

yang dibangun diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Sastra 

merupakan contoh paling jelas sistem pemaknaan tataran ke-dua yang 

dibangun di atas bahasa sebagai sistem yang pertama. Sistem ke-dua ini oleh 

Barthes disebut dengan konotatif, yang di dalam Mythologies-nya secara tegas 

ia bedakan dari denotative atau sistem pemaknaan tataran pertama. 

Melanjutkan studi Hjelmslev, Barthes menciptakan peta tentang bagaimana 

tanda bekerja (Sobur, 2013:69) 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Tanda Rolland Barthes (Sumber: Sobur, 2013:69) 
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Dari peta diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan 

petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga 

penanda konotatif (4) (Sobur, 2013:69). Denotasi dalam pandangan Barthes 

merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi 

menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan 

makna yang sebenar-benarnya, yang disepakati bersama secara sosial, yang 

rujukannya pada realitas (Vera, 2014:28). 

Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan 

makna atau makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, artinya 

terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru dalam semiologi 

Barthes, denotasi merupakan sistem signifikansi tingkat kedua. Denotasi dapat 

dikatakan merupakan makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi 

merupakan makna subjektif dan bervariasi (Vera, 2014:28).  

Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai „mitos‟, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu 

periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, 

petanda, dan tanda, namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun 

oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain 

mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran ke-dua. Di dalam mitos 

pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda (Sobur, 2013:71). 

Seperti Marx, Barthes juga memahami ideologi sebagai kesadaran palsu yang 

membuat orang hidup di dalam dunia yang imajiner dan ideal, meski realitas 

hidupnya yang sesungguhnya tidaklah demikian. Ideologi ada selama 
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kebudayaan ada, dan itulah sebabnya di dalam S / Z Barthes berbicara tentang 

konotasi sebagai ekspresi budaya. Kebudayaan mewujudkan dirinya di dalam 

teks-teks dan, dengan demikian, ideologi pun mewujudkan dirinya melalui 

berbagai kode yang merembes masuk ke dalam teks dalam bentuk penanda-

penanda penting, seperti tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain (Sobur, 

2013:71). 

Mitos dalam pandangan Barthes berbeda dengan konsep mitos dalam arti 

umum. Barthes mengemukakan mitos adalah bahasa, maka mitos adalah 

sebuah sistem komunikasi dan mitos adalah sebuah pesan. Dalam uraiannya, 

ia mengemukakan bahwa mitos dalam pengertian khusus ini merupakan 

perkembangan dari konotasi. Konotasi yang sudah terbentuk lama 

dimasyarakat itulah mitos. Barthes juga mengatakan bahwa mitos merupakan 

sistem semiologis, yakni sistem tanda-tanda yang dimaknai manusia (Hoed, 

2008:59 dalam Vera, 2014:28). Mitos dapat dikatakan sebagai produk kelas 

sosial yang sudah memiliki suatu dominasi. Mitos Barthes dengan sendirinya 

berbeda dengan mitos yang kita anggap tahayul, tidak masuk akal, ahistoris, 

dan lain-lain, tetapi mitos menurut Barthes sebagai type of speech (gaya 

bicara) seseorang. Ciri-ciri mitos menurut Roland Barthes ialah: 

a. Deformatif. Barthes menerapkan unsur-unsur Saussure menjadi form 

(signifier), concept (signified). Ia menambahkan signification yang 

merupakan hasil dari hubungan kedua unsur tadi. Signification inilah yang 

menjadi mitos yang mendistorsi makna sehingga tidak lagi mengacu pada 

realita yang sebenarnya. Pada mitos, form dan concept harus dinyatakan. 

Mitos tidak disembunyikan; mitos berfungsi mendistorsi, bukan untuk 
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menghilangkan. Dengan demikian, form dikembangkan melalui konteks 

linear (pada bahasa) atau multidimensi (pada gambar). Distorsi hanya 

mungkin terjadi apabila makna mitos sudah terkandaung di dalam form. 

b. Intensional. Mitos merupakan salah satu jenis wacana yang dinyatakan 

secara intensional. Mitos berakar dari konsep historis. Pembacalah yang 

harus menemukan mitos tersebut. 

c. Motivasi. Bahasa bersifat arbitrer, tetapi kearbiteran itu mempunyai batas, 

misalnya melalui afiksasi, terbentuklah kata-kata turunan: baca-membaca-

dibaca-terbaca-pembacaan. Sebaliknya, makna mitos tidak arbitrer, selalu 

ada motivasi dan analogi. Penafsir dapat menyeleksi motivasi dari 

beberapa kemungkinan motivasi. Mitos bermain atas analogi antara makna 

dan bentuk. Analogi ini bukan sesuatu yang alami, tetapi bersifat historis 

(Barthes dalam Vera, 2014:29). 

Signifikansi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified 

yang disebut denotasi yaitu makna sebenarnya dari tanda. Sedangkan 

signifikansi tahap kedua digunakan istilah konotasi, yaitu makna yang 

subjektif atau paling tidak intersubjektif; yang berhubungan dengan isi, tanda 

bekerja melalui mitos. Mitos merupakan lapisan pertanda dan makna yang 

paling dalam. Selain teori signifikansi dua tahap dan mitologi, Barthes 

mengemukakan lima jenis kode yang lazim beroperasi dalam suatu teks. 

a. Kode Hermeneutik 

Dibawah kode Hermeneutik, orang akan mendaftar beragam istilah 

(formal) yang berupa sebuah teka-teki (enigma) dapat dibedakan, diduga, 
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diformulasikan, dipertahankan, dan akhirnya disikapi. Kode ini disebut 

pula sebagai suara kebenaran (the voiceof truth). 

b. Kode Proairetik 

Merupakan tindakan naratif dasar (basic narrative action) yang tindakan-

tindakannya dapat terjadi dalam berbagai sikuen yang mungkin 

diindikasikan. Kode ini disebut pula sebagai suara empirik. 

c. Kode Budaya 

Sebagai referensi kepada sebuah ilmu atau lembaga ilmu pengetahuan. 

Biasanya orang mengindikasikan kepada tipe pengetahuan (fisika, 

fisiologi, psikologi, sejarah, termasuk arsitektur), dan mencoba untuk 

mengkonstruksikan sebuah budaya yang berlangsung pada satu kurun 

waktu tertentu yang berusaha untuk diekspresikan. Kode ini disebut pula 

sebagai suara ilmu. 

d. Kode Semik 

Merupakan sebuah kode relasi-penghubung (medium-relatic code) yang 

merupakan konotasi dari orang, tempat, objek yang pertandanya adalah 

sebuah karakter (sifat, atribut, predikat). 

e. Kode Simbolik 

Tema merupakan sesuatu yang bersifat tidak stabil dan tema ini dapat 

ditentukan dan beragam bentuknya sesuai dengan pendekatan sudut 

pandang (perspektif) pendekatan yang dipergunakan (Vera, 2014:30-31). 
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Penelitian semiotika yang menggunakan analisis semiotika dari Roland 

Barthes dapat menerapkan analisis Barthes yang mana saja, disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam penelitian tersebut (Vera, 2014:31). 

C. Kerangka Pemikiran 

Representasi adalah sesuatu yang mewakili sebuah penggambaran kenyataan 

yang terjadi dalam suatu hal baik berupa film, iklan, lagu, ataupun hal-hal lain 

yang menjelaskan sebuah produksi makna. Representasi mampu menjelaskan 

keadaan yang dibantu dengan kajian-kajian teori sebagai pakem atau pembata 

daro representasi tersebut. Film sebagai salah satu atribut media massa dapat 

dijadikan sarana representasi dari sebuah kenyataan dan peristiwa komunikasi 

yang dapat menyajikan suatu realitas objek. Kita dapat melihat realitas objek 

yang digambarkan suatu film tertentu sebagai sebuah dimensi dinamika 

pemaknaan lewat interpretasi dari subjektifitas masing-masing individu. 

Interpretasi menjelaskan proses dimana pemahaman terjadi untuk menemukan 

makna dari suatu teks (film). 

Makna yang dimaksud adalah sebuah realitas penggambaran profil jurnalis 

dalam drama serial Pinnochio. Drama serial Pinnochio menceritakan jurnalis 

yang memiliki dua sisi penggambaran yang terjadi di Korea Selatan. Adegan-

adegan yang menggambarkan tentang profil jurnalis yang terdapat dalam 

drama serial akan dikupas melalui perspektif kode etik jurnalistik baik yang 

bersifat universal dan berada di Indonesia. Analisis terhadap adegan-adegan 

tersebut akan didasarkan pada analisis semiotika dengan pendekatan Roland 

Barthes. Pada pendekatan ini, Barthes menggunakan istilah denotasi dan 
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konotasi untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan makna. Denotasi adalah 

hubungan eksplisit antara tanda dengan referensi atau realitas dalam 

pertadaan, sedangkan konotasi adalah aspek makna yang berkaitan dengan 

perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan ideologi.  

Analisis adegan visual maupun bahasa atau kata (Subtitle Indonesia) tersebut 

kemudian akan di interpretasikan oleh peneliti. Interpretasi itu kemudian 

ditinjau kembali berdasarkan kode etik jurnalistik Indonesia. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah penggambaran profil jurnalis yang ada dalam drama 

serial Pinnochio sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalis Universal dan  

Indonesia. Kesesuaian tersebut nantinya akan menjadi penggambaran 

mengenai kesan yang diambil oleh penonton drama serial Pinnochio yang 

berada di Indonesia. Melalui fenomena komunikasi tersebutlah, peneliti ingin 

mengetahui representasi profil jurnalis pada drama serial Pinnochio dalam 

perspektif Kode Etik Jurnalistik Universal (IFJ) dan khususnya yang berlaku 

di Indonesia. Berdasarkan penjelasan, maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:  
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Gambar 2. Bagan kerangka pikir  

Sumber: Modifikasi Peneliti (Januari,2016) 
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1. Independensi 
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Representasi profil jurnalis pada 

drama serial pinnochio dalam 

perspektif kode etik jurnalistik 

 



 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan penggambaran pengalaman dan pemahaman berdasarkan hasil 

pemaknaan sebagai bentuk pengalaman sesuai dengan karakteristik sasaran 

penelitian. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan representasi 

dari fenomena tertentu serta berusaha menganalisanya sesuai dengan 

kenyataan dan data yang diperoleh. Fenomena sosial di sini adalah mengenai 

profil jurnalis berdasarkan Kode Etik Jurnalistik IFJ ataupun Kode Etik 

Jurnalistik Indonesia yang diutarakan dalam serial drama Pinnochio. 

Pada penelitian ini memfokuskan pada semiotika, yaitu sebagai sebuah ilmu 

yang mengkaji tanda-tanda yang ada di dalam suatu obyek di dalam suatu 

kelompok masyarakat. Dari penjelasan tersebut, peneliti haruslah mengkaitkan 

simbol dan definisi subjek yang terdapat dalam film yang akan diteliti yaitu 

serial drama Pinnochio. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika model 

Roland Barthes yang menekankan pada pemaknaan berdasarkan dua tataran 
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yaitu konotasi – denotasi dan mitos sebagai lanjutan dari pemaknaan konotasi 

tersebut.  

B. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

melakukan analisis. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan 

banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa 

definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain: 

1. Jurnalistik: proses pembuatan informasi (news processing) hingga 

penyebarluasannya melalui media massa, baik melalui media cetak dan 

elektronik. Pelaku kegiatan jurnalistik biasa disebut jurnalis. 

2. Jurnalis Profesional: Menurut Budiman S Hartoyo, “jurnalis yang 

professional ialah yang memahami tugasnya, memiliki skill 

(keterampilan), seperti melakukan reportase; wawancara; dan menulis 

berita atau feature yang bagus dan akurat dengan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Jurnalis Profesional memiliki ukuran dasar dalam 

melakukan kegiatan keprofesiannya. Berikut ukuran dasar Profesional 

Jurnalis dalam penelitian serial pinnochio: 

a. Independensi: merupakan usaha untuk memeroleh dan 

menyampaikan kebenaran yang dilaukan tanpa ada intervensi dari 

pihak mana pun. 

b. Objektifitas: merupakan ketentuan yang bermaksud untuk 

mencegah kemungkinan ataupun kecenderungan wartawan 
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terpengaruh oleh subjektivitas pribadi maupun pihak lain dalam 

memandang dan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. 

c. Balance: merupakan prinsip yang memberi tempat dan 

kesempatan yang sejajar secara proposional bagi dua atau lebih 

pihak ataupun pandangan yang berkenaan dengan yang 

diberitakan. 

d. Fairness: merupakan prinsip yang diwujudkan dalam peliputan 

yang transparan, terbuka, jujur, dan adil yang didasarkan pada 

dealing langsung dengan maksud agar berita dan tulisan yang 

dibuat oleh jurnalis memberi tempat dan peluang bagi semua pihak 

secara adil. 

e. Imparsialitas: merupakan penekanan kembali tentang 

ketidakberpihakan jurnalis dan media dalam mencari, menulis, dan 

menyiarkan berita ataupun karya jurnalistik lainnya. Imparsialitas 

diartikan sebagai peliputan yang fair dan pikiran terbuka untuk 

menggali semua pandangan yang signifikan (Nasution, 2015:115-

135). 

3. Etika Jurnalisme: Menurut Stephen J. A. Ward, etika jurnalisme adalah 

suatu spesies dari etika terapan (professional). Ia merupakan aplikasi 

dan evaluasi dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang memandu 

praktik jurnalisme, dengan perhatian khusus terhadap permasalahan 

yang paling penting di lapangan (Nasution, 2015:96). 

4. Kode Etik Jurnalistik: Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik yang 

disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode 
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etik jurnalistik secara universal di atur oleh International Federation 

Journalist (IFJ), Kode etik jurnalistik berisi panduan moral yang 

memerhatikan ketentuan umum dan sistem nilai sosial maupun budaya 

yang berlaku dalam masyarakat dan berdasarkan ketetapan IFJ tidak 

ada etik yang terlalu mengikat dan etika jurnalistik menyesuaikan 

dengan ketetapan masing-masing negara. Kode etik jurnalistik yang 

ada di Indonesia dimuat sebagai lampiran SK Dewan pers No.03/SK-

DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik tertanggal 24 maret 2006 

(Suryawati, 2014:102-103). 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun 

lembaga (organisasi). Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah serial drama Pinnochio  dengan unit analisis penelitian yaitu 

konstruk tanda, kata dan kalimat serta adegan (visual) yang 

merepresentasikan profil jurnalis dalam perspektif kode etik jurnalistik 

pada serial drama Pinnochio. 

D. Objek Penelitian 

Di dalam rancangan penelitian kualitatif, objek penelitian adalah sifat 

keadaan dari suatu benda orang atau yang menjadi pusat perhatian dan 

sasaran penelitian, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa 

yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam 

dan tuntas. Objek penelitian pada penelitian ini adalah bentuk 

penggambaran profil jurnalis yang tergambar pada tiga tokoh (Song Cha 
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Ok, Choi Dal Po, dan Choi In Ha)  dalam serial drama Pinnochio berupa 

tanda, bahasa percakapan (subtitle Indonesia), dan visual dari orang-orang 

atau perilaku yang mencerminkan profil jurnalis.  Ketiga tokoh dinilai 

sebagai penggambaran jurnalis yang melekat pada masyarakat. 

E. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini berupa rekaman 

video film Pinnochio ber-subtitle Indonesia yang memiliki jumlah total 20 

episode. Rekaman tersebut dipilih visual atau gambar dari adegan-adegan 

film yang diperlukan untuk penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang dapat 

diperoleh melalui orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder 

penelitian ini diambil melalui sumber lain atau literatur yang mendukung 

data primer seperti buku, majalah, situs yang berhubungan dengan 

penelitian. Adapun sumber tersebut berupa rujukan penelitian terdahulu, 

buku penunjang teori untuk menganalisis berdasarkan semiotika Roland 

Barthes, Situs International Federation of Journalist yang berisi mengenai 

Kode Etik Profesi Jurnalis, dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang 

ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai alat ukur bagaimana representasi 

profil jurnalis di drama serial pinnochio. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Nasution (dalam Sugiyono, 2013:226) menyatakan bahwa observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall menyatakan bahwa 

melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari 

perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 

tidak berstruktur, karena fokus  penelitian belum jelas. Observasi tidak 

berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 

tentang apa yang akan diobservasi. Subjek observasi yang akan diteliti 

dalam penelitian ini ialah film yang didalamnya terdapat adegan yang 

menjadi objek penelitian.  

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengamatan 

terhadap adegan-adegan yang terdapat dalam film Pinnochio. Observasi 

tersebut dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan data yang tepat dan 

menyeluruh. Dengan dilakukannya observasi tersebut maka peneliti akan 

memahami konteks data secara keseluruhan. Tahapan observasi yang 

dilakukan  dalam penelitian ini meliputi observasi deskriptif, observasi 

terfokus, dan observasi terseleksi.  

Pada Observasi Deskriptif, peneliti melakukan penjelajahan secara umum 

yaitu melihat, mendengar, dan mengamati keseluruhan film. Setelah 

mendapatkan deskripsi terhadap semua yang ditemui, peneliti melakukan 

observasi terfokus yaitu observasi yang dipersempit untuk difokuskan 

pada aspek tertentu dalam hal ini terfokus pada episode-episode tertentu 

yang didalamnya terdapat adegan-adegan yang menunjukkan profil 
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jurnalis. Setelah dilakukan observasi terfokus maka penelitian akan 

dilanjutkan dengan observasi terseleksi, yaitu peneliti telah menguraikan 

fokus yang ditemui sehingga datanya lebih rinci. Pada observasi ini 

peneliti akan menentukan adegan-adegan yang nantinya menjadi unit 

analisis semiotika penelitian. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Dalam Penelitian ini dokumentasi yang 

dilakukan ialah mengumpulkan potongan-potongan adegan yang dianggap 

mewakili profil jurnalis untuk dianalisis secara semiotika dengan model 

Roland Barthes. 

3. Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal triangulasi, 

Susan Stain back (1988) dalam Sugiyono (2013:241) mengatakan bahwa 

tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 

fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa 

yang telah di temukan. 
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Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk 

mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau 

kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas 

dan pasti. Triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila 

dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam proses triangulasi ini 

nantinya akan dimasukan sumber pengumpulan data yang berasal dari 

studi kepustakaan atau literatur (Sugiyono, 2013: 241). 

Studi kepustakaan atau studi literatur adalah sumber pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan yang dilakukan ialah 

dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yaitu 

penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini, penelaahan terhadap kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia 

dan yang berlaku secara Universal, serta sumber-sumber lainnya yang 

dapat membantu dalam penelitian ini. 

G. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan 

yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data 

yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis 
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data yang digunakan belum ada polanya yang jelas (Sugiyono, 2013:243). 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data primer dan sekunder 

terkumpul.  

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisis data 

dengan menggunakan teknik analisis semiotika model Roland Barthes. 

Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (Things). 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda 

adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat asli 

tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara 

panjang lebar mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan 

tataran ke-dua, yang dibangun diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya. 

Sastra merupakan contoh paling jelas sistem pemaknaan tataran ke-dua yang 

dibangun di atas bahasa sebagai sistem yang pertama. Sistem ke-dua ini oleh 

Barthes disebut dengan konotatif, yang di dalam Mythologies-nya secara tegas 

ia bedakan dari denotative atau sistem pemaknaan tataran pertama. Setelah 

dilakukan analisis terhadap unit analisis penelitian maka hasil tersebut akan 

diinterpretasikan oleh peneliti dengan merujuk pada kode etik jurnalistik 

Indonesia. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut akan ditarik kesimpulan 

mengenai representasi profil jurnalis yang digambarkan dalam film Pinnochio. 

Secara Konkret, analisis data pada film ini dengan beberapa tahap sebagai 

berikut: 

1. Menonton dan membaca film sesuai dengan fokus penelitian yang terdapat 

dalam drama serial Pinnochio. 
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2. Mengelompokkan unit analisis yang akan di teliti berdasarkan model 

semiotika Roland Barthes, seperti yang masuk dalam kategori signifier 

(penanda) dan signified (petanda) yang merupakan tataran pertama. 

Menghasilkan pemaknaan denotasi yang bersifat tertutup dan eksplisit 

yang secara bersamaan merupakan penanda konotatif. Kemudian, dari 

tataran pertama akan berlanjut pada tataran kedua yang terdiri dari 

connotative signifier (penanda konotatif) dan connotative signified 

(petanda konotatif). Unit analisis tersebut berupa gambar visual dari Scene 

yang ada dalam film beserta dialog atau kata-kata yang ada dalam film 

(diterjemahkan dalam bahasa Indonesia). 

3. Setelah di dapatkan hasil pemaknaan dari simbol-simbol yang berasal dari 

tahap sebelumnya maka akan dilanjutkan dengan tahap pengideologian 

makna. Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, 

yang disebutnya sebagai ‘mitos’, dan mitos dalam pengertian khusus ini 

merupakan perkembangan dari konotasi yang merupakan makna dari 

simbol-simbol tersebut. 

4. Setelah terkumpul semua data berdasarkan unit analisis penelitian yang 

menggunakan pisau analisis Roland Barthes, peneliti akan memahami 

makna keseluruhan cerita. 

5. Setelah dilakukan analisis terhadap unit analisis penelitian, maka hasil 

akan diinterpretasikan kembali oleh peneliti dengan merujuk pada kode 

etik jurnalistik Indonesia. 
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6. Hasil dari Interpretasi peneliti yang berdasarkan kode etik jurnalistik 

tersebut kemudian akan menghasilkan nilai-nilai representasi mengenai 

profil jurnalis yang ada dalam serial pinnochio. 

7. Langkah terakhir ialah menyusun kesimpulan pemahaman berdasarkan 

keseluruhan poin. 

H. Uji Keabsahan Data 

 Dalam penelitian uji keabsahan data perlu dilakukan, hal ini dilakukan untuk 

menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Uji keabsahan 

data dalam penelitian kulitatif meliputi beberapa pengujian (Sugiyono, 

2013:270). Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang dilakukan oleh 

peneliti meliputi: 

1. Uji Kreadibilitas 

Uji kreadibilitas merupakan pengujian kebenaran data, terdapat beberapa 

macam uji kreadibilitas dalam penelitian kulitatif. Uji kreadibilitas tersebut 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan membercheck. Dalam penelitian ini uji 

kreadibilitas yang dipilih oleh peneliti ialah: 

a. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi 
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teknik, yang merupakan pengecekan terhadap sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2013:273). Dalam pengujian 

ini data pertama diperoleh dengan observasi terhadap profil jurnalis 

yang terdapat dalam drama serial pinnochio, kemudian dicek 

menggunakan dokumentasi yang merujuk pada kode etik jurnalistik 

IFJ dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia, serta melakukan wawancara 

terhadap jurnalis mengenai representasi yang ada dalam drama 

pinnochio. 

b. Menggunakan Referensi 

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung yang dapat membantu 

peneliti untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti 

(Sugiyono, 2013:275). Alat bantu peneliti merupakan sumber dari data 

sekunder yang beragam seputar film Pinnochio serta penelitian 

terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini. 

2. Uji Transferability 

Nilai dari pengujian transferability berkenaan dengan pertanyaan, sampai 

mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

Nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian 

tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Supaya 

orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat 

laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan 

dapat dipercaya (Sugiyono, 2013:276). 
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3. Uji Dependability 

Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji dependability 

dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka 

penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian 

dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang 

independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2013:277). 

4. Uji Konfirmability 

Pengujian konfirmability merupakan uji objektivitas penelitian. Penelitian 

dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. 

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji 

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian. Dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar konfirmability (Sugiyono, 2013:277). 



 

IV. GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Drama Serial Pinnochio 

Drama Korea Pinocchio bercerita tentang kehidupan wartawan/jurnalis di 

sebuah perusahaan penyiaran. Selayaknya seorang wartawan, para wartawan 

ini juga bertugas untuk mencari fakta atau informasi yang bertujuan untuk 

mencari sebuah kebenaran. Tetapi ada yang menarik dari para wartawan ini, 

ialah Park Shin Hye yang dalam film ini berperan sebagai Choi In Ha ternyata 

memiliki kelainan yang unik. Choi In Ha memiliki "Sindrom Pinocchio" yang 

mana jika ia bebohong maka ia akan mengalami cegukan yang keras. 

 

Lee Jong Suk sendiri akan berperan sebagai Choi Dal Po, seorang reporter 

muda yang sudah bekerja di meja berita selama setahun. Dia seorang pemuda 

yang tampan namun penampilannya yang berantakan menutupi 

ketampanannya sehingga tidak ada orang yang menaruh perhatian padanya. 

Selain tampan dia juga pandai berbicara dan memiliki photographic memory, 

karena suatu alasan dia menyembunyikan nama aslinya. Dal Po memiliki misi 

rahasia untuk mencari kebenaran yang menjatuhkan nama ayah kandungnya 

(ChanZ dalam Portalsinopsis.com diakses tanggal 15 April 2016). 
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Selain Park Shin Hye dan Lee Jong Suk, aktor Kim Yong Kwang berperan 

sebagai anak orang kaya bernama Seo Bum Jo, dia bekerja di sebuah majalah 

fashion selama setahun namun keluar dan mencoba bekerja di kantor berita. 

Berbeda dengan Choi Pal Do, karakter ini sangat percaya diri, optimis dan 

selalu menjadi pusat perhatian. Ada juga aktris Lee Yu Bi yang berperan 

sebagai Yoon Yoo Rae, seorang reporter dan ex-sasaeng fan (fans yang 

obsesif), dia adalah seorang yang pemalu namun sangat gigih. 

 

Drama Pinocchio yang dibintangi oleh Park Shin Hye dan Lee Jong Suk 

sempat menjadi drama paling populer di tahun 2014, drama SBS ini juga 

meraih peringkat kedua untuk drama yang paling banyak ditonton di situs 

video Tudou dan Youku. Drama berjumlah 20 episode ini disutradarai oleh Jo 

Soo Won dan skenarionya ditulis oleh Park Hye Run.  

Berikut Keterangan mengenai Film Drama Pinnochio: 

Judul  :  Pinocchio / 피노키오 

Genre  :  Romance, Drama, Komedi, Family 

Jumlah Episode : 20 episode 

Stasiun TV  :  SBS (Seoul Broadcasting System) 

Pemain Utama : Lee Jong-suk dan Park Shin-hye 

Sutradara: Jo Soo Won 

Penulis: Park Hye Ryun 

Daftar Pemain Drama Korea Pinocchio : 

Lee Jong-suk sebagai Choi Dal-po/Ki Ha-myung 

Park Shin-hye sebagai Choi In-ha 
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Kim Young-kwang sebagai Seo Beom-jo 

Lee Yu-bi sebagai Yoon Yoo-rae 

Jung In-gi sebagai Ki Ho-sang ( Ayah Ha-myung) 

Jang Young-nam sebagai (Ibu Ha-myung) 

Yoon Kyun-sang sebagai Ki Jae-myung 

Byun Hee-bong sebagai Choi Gong-pil 

Shin Jung-geun sebagai Choi Dal-pyung 

Kim Hae-sook sebagai Park Rosa 

 

Penghargaan yang diraih Film drama Pinnochio ialah sebagai pemenang 

kategori drama Hallyu terbaik dalam Seoul Drama Award 2015 setelah 

menyingkirkan 212 nominasi dari 44 negara. Film drama ini juga 

mendapatkan penghargaan Baeksang Arts Award.  Drama yang rilis di 

Indonesia pada tanggal 3 Juni 2015 mengantarkan pemeran utamanya yaitu 

Park Shin Hye menjadi pemenang dalam SBS Award dengan kategori Top 

Excellence Actress in a Drama Special.  Pemeran utama lelaki Lee Jong Suk, 

meraih penghargaan sebagai aktor terbaik dalam Korea Drama Award 

(Novanda, Regina dalam Bintang.com diakses tanggal 10 Desember 2015).  

 
Gambar 3. Pemain serial drama Pinnochio 

Sumber gambar: Bintang.com diakses tanggal 10 Desember 2015 
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B. Gambaran Umum SBS (Seoul Broadcasting System) TV 

 

     Gambar 4. Logo SBS TV 

     Sumber: Seol Broadcasting System.com diakses 5 April 2016 

SBS adalah perusahaan TV dan radio nasional. SBS adalah perusahaan 

penyiaran privat komersil satu-satunya dengan jaringan regional yang luas di 

Korea, bukan milik pemerintah Korea seperti KBS. SBS TV mengudara di 

Channel 6 untuk analog dan Channel 16 untuk digital. Perusahaan siaran ini 

dibentuk pada tahun 1990. Jauh sesudah MBC dan KBS yang berdiri di tahun 

60-an. Tetapi, SBS bisa jadi perusahaan siaran terdepan sejak saat itu. SBS 

juga jadi pelopor siaran HD (High Definition) di Korea. Pada tanggal 17 

Maret 2009, perusahaan ini resmi berganti nama jadi SBS atau 에스비에스 

[Eseubieseu], nama sebelumnya adalah Seoul Broadcasting System atau 서울 

방송 [Seoul Bangsong]. Tapi nama lama tersebut masih tetap dipakai sampai 

sekarang. 

 
Gambar 5. Kantor SBS TV 

Sumber: Seol Broadcasting System.com diakses 5 April 2016 

https://hallyucafe.files.wordpress.com/2011/06/seoul_broadcasting_system.jpg
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SBS memiliki kantor yang tersebar di berbagai belahan dunia seperti 

Washington, New York, LA, Tokyo, Beijing, Paris, dan Kairo. Selain itu KBS 

juga menjalin kerjasama dengan Indonesia. Stasiun televisi TVRI adalah salah 

satu family companies dari SBS dan Trans TV adalah Foreign Partner dari 

SBS. SBS juga sudah banyak menyabet berbagai penghargaan baik di dalam 

negeri, juga di kancah internasional. Contohnya saja, SBS berhasil menyabet 

lebih dari 30 penghargaan di Houston International Film Festival sampai 

tahun 2009, dan masih banyak lagi. Saat ini SBS dipimpin oleh Mr. Yoon Se 

Young sebagai Chairman dan Mr. Ha Geum Ryeol sebagai President. 

SBS memiliki beberapa channel untuk versi digital-nya. Seperti, SBS Channel 

6, SBS Sport, SBS Golf, SBS Plus, E! Entertainment Television. SBS Channel 

6, di channel ini isinya ada news, drama-drama, entertainment, olahraga, film, 

dan dokumenter. Channel ini menawarkan tayangan yang menghibur dan 

dinamis sesuai sama selera dari penonton. SBS Sport, channel berisi tentang 

olahraga mulai dari baseball, sepak bola, basket, dan lain-lain. Di channel ini 

kita bisa menonton acara olahraga seperti NBA, Piala Dunia, Piala Eropa, dan 

lain-lain. 

SBS Golf, adalah channel golf pertama dan yang paling disukai di Korea. 

Merupakan siaran dengan kualitas HD (High Definition). Pada Channel ini 

kita juga bisa belajar main golf dari para atlet professional. Tidak hanya itu, di 

channel ini juga ada program sport news, mulai dari kejuaraan, sampai berita 

tentang pemain golf dunia. SBS Plus, ini adalah channel surga bagi pecinta 

drama. Bisa dipastikan drama-drama populer ditampilkan di sini. Tidak hanya 
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itu, di sini juga terdapat TV series popular dunia dan drama klasik legendaris. 

E! Entertainment Television, ini adalah channel yang didalangi oleh kerjasama 

dengan  Comcast International Media Group. Bagi penggemar tayangan barat, 

channel ini tempatnya. Mulai dari infotainment artis Hollywood terbaru 

sampai program-program barat lainnya ada di sini. (Sumber: 

https://hallyucafe.wordpress.com/2011/06/09/stasiun-tv-korea-sbs/ diakses 5 

April 2016). 

 

C. Gambaran Umum International Federation of Journalist 

Federasi Jurnalis Internasional adalah organisasi terbesar di dunia wartawan. 

Pertama kali didirikan sebagai Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) 

pada tahun 1926 di Paris, itu diluncurkan kembali sebagai Organisasi 

Internasional Jurnalis (IOJ) pada tahun 1946, tetapi kehilangan anggota 

Western untuk Perang Dingin dan kembali muncul dalam bentuk yang 

sekarang pada tahun 1952 di Brussels. Hari ini Federasi mewakili sekitar 

600.000 anggota di 140 negara. IFJ mempromosikan aksi internasional untuk 

membela kebebasan pers dan keadilan sosial melalui serikat pekerja yang 

kuat, bebas dan mandiri dari wartawan. IFJ tidak menganut  pandangan politik 

tertentu, tetapi mempromosikan hak asasi manusia, demokrasi dan pluralisme. 

 

IFJ menentang diskriminasi dari semua jenis dan mengutuk penggunaan 

media sebagai propaganda atau untuk mempromosikan intoleransi dan 

konflik. IFJ percaya pada kebebasan berekspresi politik dan budaya dan 

membela serikat buruh dan hak asasi manusia lainnya. IFJ adalah organisasi 

yang berbicara untuk wartawan dalam sistem PBB dan dalam gerakan serikat 

buruh internasional. IFJ mendukung wartawan dan serikat mereka setiap kali 

https://hallyucafe.wordpress.com/2011/06/09/stasiun-tv-korea-sbs/
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mereka berjuang untuk hak-hak industrial dan profesional mereka dan telah 

membentuk Dana Keamanan Internasional untuk memberikan bantuan 

kemanusiaan bagi wartawan yang membutuhkan. Kebijakan IFJ diputuskan 

oleh Kongres yang memenuhi setiap tiga tahun dan pekerjaan dilakukan oleh 

Sekretariat yang berbasis di Brussels bawah arahan Komite Eksekutif terpilih. 

Kongres terakhir diadakan di Angers (Prancis) dari 7-10 Juni 2016. Adapun 

kode etik standar perilaku jurnalis menurut IFJ meliputi: 

1. Menghormati kebenaran dan hak masyarakat untuk kebenaran adalah 

tugas pertama wartawan 

2. Dalam pengejaran tugas ini, wartawan harus senantiasa mempertahankan 

prinsip-prinsip kebebasan dalam pengumpulan jujur dan publikasi berita, 

dan hak komentar yang adil dan kritik 

3. Wartawan harus melaporkan hanya sesuai dengan fakta-fakta yang ia / dia 

tahu asal. Wartawan tidak akan menyembunyikan informasi penting atau 

memalsukan dokumen. 

4. Wartawan harus hanya menggunakan metode yang adil untuk 

mendapatkan berita, foto, dan dokumen. 

5. Wartawan harus melakukan yang terbaik untuk memperbaiki informasi 

yang diterbitkan setiap yang ditemukan apakan akurat. 

6. Wartawan harus mengamati kerahasiaan profesional mengenai sumber 

informasi yang diperoleh dalam keyakinan. 

7. Wartawan harus menyadari bahaya diskriminasi yang ditindaklanjuti oleh 

media, dan akan melakukan yang terbaik untuk menghindari memfasilitasi 

diskriminasi berdasarkan, antara lain, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, 
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bahasa, agama, politik atau pendapat lain, dan asal-usul nasional atau 

sosial. 

8. Wartawan akan menganggap sebagai pelanggaran profesional kuburan 

berikut: 

- Plagiarisme; 

- Keliru berbahaya; 

- Fitnah, fitnah, pencemaran nama baik, tuduhan tidak berdasar; 

- Penerimaan suap dalam bentuk apapun dalam pertimbangan baik 

publikasi atau penekanan. 

9. Jurnalis layak nama akan menganggap tugas mereka untuk mengamati 

setia prinsip-prinsip tersebut di atas. Dalam hukum umum setiap negara 

wartawan harus mengakui dalam hal profesional yurisdiksi rekan saja, 

dengan mengesampingkan setiap jenis gangguan oleh pemerintah atau 

orang lain. 

(Sumber: http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/ Diakses tanggal : 20 

desember 2016) 

 

http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/


  

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti menganalisis data berupa visual dan dialog, serta berdasarkan 

nilai-nilai jurnalistik yang berupa independensi, objektivitas, balance, fairness, 

dan imparsialitas dalam drama serial pinnochio tergambar bagaimana profesi 

jurnalis dilakukan. Kesimpulan dari keseluruhan penggambaran dominan yang 

ada dalam drama tersebut ialah: 

1. Penggambaran prinsip independensi dan objektivitas yang  melekat pada 

tiga tokoh (Choi Dal Po, Choi In Ha, dan Seo Bum Joo) secara konsisten 

dari awal cerita. Namun, terdapat pula penggambaran mengenai unsur 

lainnya seperti balance, fairness, dan imparsialitas. Pada sosok Song Cha 

Ok, diawal cerita digambarkan sebagai jurnalis yang melanggar kelima 

unsur tersebut namun pada akhir cerita ia sadar akan kesalahannya. 

2. Penelitian pada drama pinnochio menemukan profil jurnalis yang tidak 

sesuai dengan prinsip dasar jurnalistik serta Kode Etik Jurnalistik yang ada 

di Indonesia maupun secara Universal yang tertera dalam International 

Federation of Jurnalist (IFJ) Profil yang tidak sesuai melekat pada tokoh 

Song Cha Ok.  
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3. Pelanggaran terhadap Kode Etik IFJ meliputi pelanggaran pada pasal 1, 2, 3, 

4, dan 7 mengenai kebenaran berita, mempertahankan prinsip kebebasan 

dalam pengumpulan yang jujur, pelaporan yang sesuai dengan fakta, metode 

untuk mendapatkan berita, dan pelanggaran mengenai diskriminasi dalam 

pemberitaan. Sedangkan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia, 

terdapat penggambaran profil jurnalis yang melanggar pasal 1, 2, 3, 4, 6, dan 

8 mengenai sikap independensi, akurat dan berimbang; cara professional 

dalam pembuatan berita; pengujian dan validasi informasi; tidak membuat 

berita bohong; penyalahgunaan profesi; dan diskrimasi dalam pembuatan 

berita. 

4. Drama serial pinnochio menghadirkan mitos mengenai profil jurnalis yang 

sesuai dengan etika jurnalistik dan profil jurnalis yang mendapat intervensi 

dan tekanan dalam membuat berita. Intervensi dan tekanan tersebut 

menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik profesi jurnalis. 

5. Berdasarkan adegan diketahui pula faktor-faktor yang menyebabkan jurnalis 

melakukan pelanggaran, yaitu otoritas pemilik media, pemerintah, motivasi, 

dan profil kehidupan pribadi jurnalis.   

B. Saran 

Terkait dengan penelitian ini ada beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan: 

1. Bagi Pembaca, Sebelum menonton film ataupun drama serial, kita harus 

bersiap untuk dihadapkan dengan stereotype yang ada dalam film atau 

drama yang dibuat sebagai penggambaran realitas yang diinginkan. Film 
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atau drama bukan semata-mata memindahkan realitas secara menyeluruh, 

tetapi terdapat nilai-nilai yang dimiliki oleh pembuatnya yang ingin 

dimasukkan. 

2. Bagi peneliti, drama ini sudah memenuhi kriteria yang baik untuk sebuah 

penggambaran realitas yang mampu memberikan informasi dan edukasi bagi 

penontonnya. Namun, perlu ditekankan pula penggambaran sanksi dari 

pelanggaran terhadap nilai-nilai jurnalistik. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

terdapat pelanggaran yang mempengaruhi nilai kebenaran dari suatu berita. 

Diharapkan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang serupa. 

3. Bagi Praktisi perfilman di Indonesia, diharapkan dapat membuat film, drama 

serial ataupun sinetron yang memiliki nilai-nilai edukasi khususnya pada 

dunia jurnalistik, untuk memperkuat persepsi masyarakat bahwa media 

mampu menjadi mata dan telinga bagi masyarakat dengan konten 

pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan. tidak menggiring persepsi 

masyarakat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. 
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