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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

  Dewasa ini perkembangan tehnologi komunikasi massa 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan  

mudahnya berhubungan dengan orang yang berada di negara lain. 

Jarak yang dulunya terasa amat jauh, kini sudah terasa amat dekat 

dengan hadirnya alat telekomunikasi. Berbagai informasi dan 

peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dengan mudah dan 

cepat diketahui. 

  Selain informasi dan peristiwa yang cepat, juga 

masyarakat dengan mudahnya mendapatkan pilihan informasi . 

Sekarang ini, banyak pilihan informasi yang didapatkan seperti 

informasi dari pers seperti surat kabar dan majalah, juga dari media 

elektronik seperti radio dan telervisi, bahkan sekarang ini muncul 

jaringan internet1 yang memberikan informasi yang beragam dan 

mendunia. 

  Semakin cepatnya arus informasi, semakin beragamnya 

media yang ada dan semakin mudah mendapatkannya, pada 

                                              
1Internet adalah singkatan dari Internasional Network, yaitu jaringan informasi yang 

bersifat internasional yang dipancarkan melalui satelit komunikasi kepada PC (Personal 
Computer). Berbeda dengan Media Elektronik lainnya, internet dapat secara bebas 
dipergunakan  baik secara individu maupun instansi. Memberikan informasi yang menglobal 
dengan jarak dan waktu yang cepat  
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gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Menurut Ziauddin Sardar dalam bukunya Tantangan Dunia Islam 

Abad 21 bahwa informasi  yang dijajakan sekarang ini , merupakan 

suatu rahmat bagi umat manusia. Hal ini dapat dilihat di televisi, 

surat kabar, dan majalah-majalah yang mewah.2  

  Untuk mendapatkan informasi atau berita, maka ini adalah 

tugas seorang wartawan (jurnalis). Kegiatan jurnalistik, telah 

dicontohkan oleh Rasulullah saw. Surat ajakan masuk Islam kepada 

Kaisar Persia,  merupakan suatu kegiatan jurnalistik, lebih dari itu 

pembukuan al-Quran yang kita kenal dengan mushaf  dalam 

perspektif jurnalistik, al-Quran adalah karya jurnalistik juga, yakni  

diformat dalam buku yang isinya firman-firman Allah swt.  demikian 

pula, termasuk karya jurnalistik adalah kitab-kitab kumpulan hadis 

seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dan sebagainya. Semua 

kegiatan ini adalah profesi seorang wartawan (jurnalis). 

  Profesi sebagai wartawan (jurnalis) dalam masyarakat 

sangatlah penting, sama pentingnya dengan peran yang dimainkan  

oleh para ilmuwan, cendikiawan dan para ulama. 

   Seorang wartawan harus memberikan informasi yang 

akurat, lengkap, jelas, jujur serta aktual, dan juga dapat memberikan 

prediksi serta petunjuk ke arah perubahan dan transformasi. Selain 

                                              
2 Ziauddin Sardaar, Tantangan Dunia Islam Abad 21, ( Bandung: Mizan, 1993) h.24 
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itu wartawan pula harus mempertanggungjawabkan berita yang 

didapatkannya. Meskipun pekerja jurnalistik memiliki kebebasan, 

namun tidak dapat terlepas dari tanggungjawab.  

  Oleh karena itu yang dibutuhkan seorang wartawan 

adalah kejujuran. Kejujuran dalam mengumpulkan data, mengola 

dan menyajikan berita, sehingga wartawan harus memahami 

tentang etika dalam jurnalistik . 

  Seorang wartawan yang melebih-lebihkan sebuah berita 

dengan maksud untuk membuat berita itu lebih heboh dan 

sensasional merupakan pelanggaran etis. Wartawan yang dengan 

mudah tergoda untuk memperuncing fakta-fakta dengan 

menghilangkan sebahagian berita, menfokuskan suatu detail yang 

kecil tetapi menyentil, atau dengan memancing kutipan-kutipan yang 

provokatif, yang tujuannya bukanlah  untuk mengatakan suatu 

kebenaran melainkan untuk menarik perhatian.3 Wartawan seperti 

inilah yang melanggar etika dalam jurnalistik.  Allah telah berfirman 

QS. Al-Nahl (16) : 116 
َوَلا َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَلاٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَلى اللَِّه 

   )116(اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َلا ُيْفِلُحوَن
           
           

                                              
3 William L. Rivers dan Cleve Mathews, Ethic for The Media diterjemahkan oleh 

Arwah Setiawan dan Danan Priyatmokop, dengan judul Etika Media ( Jakarta: Gramedia, 
1994), h. 60 
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Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu mengatakan apa yang disebut-sebut 
oleh lidahmu secara dusta'' ini halal dan ini haram' untuk 
mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah 
tiadalah beruntung.4 

 

  Melihat ayat tersebut diatas, maka seorang wartawan 

dilarang keras untuk melakukan kebohongan karena akan merugikan 

dirinya sendiri. 

  Dalam ayat lain juga dikemukakan mengenai perilaku 

ornag-orang yang suka mempergunakan kebohongan untuk 

menyesatkan umat manusia (QS. 31;6),(QS. 2:27), Allah juga 

melarang berkhianat dan memerintahkan untuk menunaikan amanah 

seperti terdapat dalam al-Quran ( QS. 23.:8), (QS. 8:27),(QS. 

2:283), (QS. 4:58), (QS. 70:32). Dan juga ayat yang 

mengungkapkan tentang orang munafik yang menyiarkan berita 

tanpa konfirmasi tanpa melakukan chek dan rechek  (QS. 4:83) 

Ayat-ayat yang dikemukan di atas tidak  menunjukkan kode etik , 

peran dan fungsi jurnalis. 

   Melihat peran dan fungsi wartawan sebagai pemberi 

informasi dan pendidik massal, memberikan hiburan,  melakukan 

                                              
4  Departemen Agama RI. , Al-Quran dan Terjemahnya ( Jakarta: Depertemen Agama 

RI, 1982 ),h. 419 
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pengawasan oleh masyarakat, penyalur aspirasi rakyat banyak, 

pembentuk kecenderungan pendapat masyarakat, kelompok 

penekan yang dapat turut mempengaruhi dan mewarnai kebijakan 

politik negara dan pembela kebenaran dan keadilan.5 

   Beberapa dari peran dan fungsi wartawan  di atas, maka 

peran dan fungsi sebagai pembela keadilan dan kebenaran 

dianggap hal yang sangat penting, karena dapat melakukan kontrol 

di tengah-tengah masyarakat terhadap kemungkaran yang terjadi. 

Fungsi keadilan ini juga banyak diakui oleh orang sebagai fungsi 

yang bersifat universal dan ideal. Fungsi kebenaran dan keadialan 

ini berkaitan dengan sistem nilai , norma, etika dan agama. 

  Seperti yang dikemukakan oleh Burhanuddin salam, 

mengatakan bahwa etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional 

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujudnya 

dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia.6  

  Dalam Islam sendiri etika yang dijadikan dasar pijakan 

adalah nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan Sunah Rasul. 

Al-Quran sebagai wahyu telah memberikan prinsip-prinsip dasar 

tentang etika komunikasi, termasuk etika jurnalistik. Sehingga dalam 

                                              
5 Ahmad Y. Samantho, Jurnalistik Islam (Panduaqn Praktis bagi para Aktivis Muslim), 

(Cet. I ; Jakarta: Harakah, 2002), h.64 
 
6Burhanuddin Salam, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia (Cet. I; 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997),h.1 
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penggarapan tesisi ini, etika yang akan diteliti adalah etika Islami 

sebagaimana yang terkandung dalam al-Quran dan hadis. 

  Penelitian yang substansi ayat-ayat yang mengandung 

nilai-nilai etika tersebut dilakukan dengan kitab-kitab tafsir , 

persoalannya kemudian sangat menarik untuk diteliti, karena 

menyangkut dengan praktek jurnalistik dan penggunaan media 

tekhologi yang dapat menimbulkan dampak bagi pembaca. Bagi 

pekerja jurnalistik Islam, kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan 

etika merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja 

jurnalistik untuk menaati tata nilai Islam. Tanpa memperhatikan tata 

nilai Islam maka pekerjaan jurnalistik dapat saja menyebarkan 

berita-berita bohong yang dapat menyesatkan semua pembaca.  

  Etika yang akan dibahas dalam dalam tesis ini adalah etika 

yang berhubungan dengan jurnalistik. Dengan demikian maka etika 

komunikasi persona, etika komunikasi kelompok dan etika komunikasi 

massa tidak akan menjadi pembahasan. 

  Beberapa aspek moral atau nilai etika jurnalistik dalam al-

Quran yang akan diteliti meliputi: 1.Kejujuran,                                     2 

Kebijaksanaan, 3. kewajaran dan kepatutan, 4. Tanggungjawab 
   Keempat etika tersebut, sangat menarik untuk diteliti agar 

memberikan pemahaman yang jelas mengenai kode etik yang harus 

dimiliki oleh seorang wartawan (jurnalis) dalam pandangan Islam, 

serta bagaiman konsep jurnalistik dalam Islam. 
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B. Rumusan dan Batasan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa 

yang menjadi pokok permasalahan adalah seberapa jauhkah Islam 

memberiakan landasan dan petunjuk tentang  etika jurnalistik dengan 

sub bahasan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep jurnalistik dalam Islam ? 

2. Bagaimana etika jurnalistik ( kejujuran, kebijaksanaan,kepatutan 

dan kewajaran dan tanggungjawab) dalam Islam ? 

 

C. Definisi Operasional 

  Tesisi ini berjudul " Etika jurnalistik dalam Pandangan Islam" 

. Untuk memahami judul tersebut agar tidak terjadi kesalapahaman 

dalam memberikan arti, maka penulis akan mengemukakan dan 

menjelaskan setiap kata yang dianggap penting. 

  Kata etika , menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

1. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 2. nilai 

mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau 

masyarakat; 3. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).7 Melihat ketiga 

                                              
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia ,  (Cet. III ; 

Jakarta : Balai Pustaka, 2003), h. 309 
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pengertian di atas maka pengertian yang pertama dan yang ketiga 

yang memiliki nuansa Islami. 

  Kata jurnalistik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran.8 

Tetapi dewasa ini kata jurnalistik bukan hanya ditujukan kepada surat 

kabar, tetapi lebih luas lagi pemaknaannya karena mencakup media 

elelotronik seperti televisi radio dan sebagainya. Orang yang 

bekerja sebagai jurnalistik disebut jurnalis. Sedangkan menurut  

Onong Uchjana Effendy, jurnalistik adalah pengelolaan laporan 

harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai 

penyebarannya kepada masyarakat .9 

  Kata Islam dalan Ensiklopedi Islam adalah agama samawi 

yang diturunkan oleh Allah swt. melalui utusan-Nya Muhammad 

saw. , yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci al-Quran 

dan sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, 

dan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.10 

  Dengan memperhatikan judul tersebut di atas dengan 

pengertian kata-katanya maka akan memberikan gambaran ruang 

lingkup pembahasan dan pengertian operasional. Jadi Etika 

                                              
8 Ibid.,h. 482 
 
9 Effendy dan Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi  Teori dan Praktek ( Bandung:  PT. 

Remaja Rosdakarya1992), h140 
 
10 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 2, ( cet. III ; Jakarta : Ichtiar 

baru Van Hoeve, 1994), h. 247 
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Jurnalistik dalam Padangan Islam adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang jurnalis dalam meliput, mengumpulkan data, 

mengola data, dan menyebarluaskan kemasyrakat guna untuk 

memperkaya wawasan dengan mengacu kepada kode etik jurnalistik 

dalam pandangan Islam. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

  Penelitian ini membahas tentang " Etika Jurnalistik dalam 

Pandangan Islam ". Oleh karena itu buku-buku yang akan digunakan 

berkaitan dengan etika, jurnalistik dan pandangan Islam mengenai 

hal tersebut, serta buku-buku penunjang yang berkenaan dengan 

pembahasan. 

1. Drs. JB. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik . Buku ini membahas 

tentang asal mula jurnalistik, sejarah jurnalistik dan hal-hal yang 

berhubungan dengan jurnalistik. 

2. Ahmad Y. Samantho, Jurnalistik Islam. Buku ini membahas tentang 

tugas dan peran jurnalistik Islam . 

3. Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Dakwah (Visi dan Misi Dakwah 

bil-Qalam). Didalamnya membahas mengenai jurnalistik Islam, 

ideologi jurnalis Islam, peran dan kode etik jurnalis muslim 

4. Drs. Burhaniddin Salam, Etika Sosial (Asas Moral dalam 

Kehidupan Manusia). Buku ini mengemukakan tentang etika 

seperti etika terhadap sesama manusia 
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5. John Hohenberg, The Proffesional Journalist. Buku ini berbicara 

tentang penegertian jurnalistik, aturan-aturan dalam jurnalistik, 

bagaimana menjadi profesinal dalam bidang jurnalistik. 

6.  Spencer Crump (Jaournalism Departement Orange Coast 

College), Fundamentals of Journalism. Buku ini berbicara tentang 

asal-usul dan latar belakang  lahirnya jurnalisme, juga berbicara 

mengenai perkembangan jurnalisme masa kini dan masa yang 

akan datang. 

7. Sutirman Eka Ardana, Jurnalistik Dakwah. Buku ini membahas 

tentang peran dan fungsi jurnalistik Islam, pengertian jurnalistik. 

   

E. Metode Penelitian 

1. Metode penelitian  

  Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diangkat 

yaitu seberapajauhkah Islam memberikan landasan dan petunjuk 

tentang etika jurnalistik ( tentang kejujuran, kebijaksanaan, 

kewajaran dan kepatutan serta tanggungjawab), maka penelitian ini 

mempergunakan metode Library Research. Buku-buku yang 

digunakan berkaitan dengan jurnalistik menjadi sumber rujukan. 

Karena pembahasan ini terkait dengan nilai-nilai Islam yang 

terdapat dal am al-Quran, maka referensi yang akan dipakai 

meliputi berbagai tafsir, disamping itu juga menggunakan kitab-kitab 

hadis. 
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2.  Pendekatan penelitian 

   Semua data yang telah berhasil di himpun, akan diolah 

dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan Tafsir al-

Mawdhu'iy. Dengan menggunakan pendekatan ini ,maka akan 

memberikan hasil yang lebih maksimal dan lebih komprehensip , 

sesuai cara kerja tafsir al-Mawdhu'iy. Cara kerja metode ini adalah 

dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema 

pembahasan, kemudian menganalisanya dengan ilmu-ilmu bantu 

yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, hingga 

melahirkan konsep yang utuh tentang tema tersebut.11 

3. Analisis Data 

  Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, adalah data-

data verbal yang diambil dari berbagai literatur, baik dalam bebtuk 

buku, surat kabar, majalah, jurnal maupun berupa makalah yang 

disamapaikan pada tingkat nasional. maka menganalisanya dengan 

deskriptif kualitatif. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian. 

                                              
11 Lihat Dr. Ali Hasan al-Arid, Tarikh 'ilmu Tafsir wa Manhij al-Mufassir, diterjemahkan 

oleh Ahmad Akrom dengan judul Sejarah dan Metodologi Tafsir ( Cet.2; Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 1994),h. 78 
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a. Untuk mengetahui secara jelas sejauhmana al-Quran al-karim 

memberikan landasan dan petunjuk yang harus dipedomani oleh 

orang yang bekerja pada bidang jurnalistik yaitu para wartawan 

(jurnalis). Dengan demikian  akan terlihat dengan rinci dan jelas 

bahwa di dalam al-Quran mencakup semua penjelasan 

terhadap persolan-persoalan yang terjadi termasuk masalah 

jurnalistik ini. 

b. Untuk mengetahui lebih jelas indikator-indikator apa yang tidak 

sesuai dengan proses jurnalistik dengan etika islam. Dengan 

menggunakan al-Quran sebagai landasan dan petunjuk maka 

cara kerja yang dihasilkan oleh jurnalistik akan kelihatan 

perbedaannya, sehingga akan kelihatan yang mana Islami dan 

yang mana bukan Islami. Dengan landasan dan petunjuk tersebut 

maka dengan mudah dapat disejalankan dengan norma, etika 

yang didasasarkan kepada al-Quran dan Sunah. 

 

2. Kegunaan Penelitian. 

a. Untuk memberikan wawasan yang komprehensip kepada semua 

pihak khusunya ummat Islam, baik sebagai pelaku dalam 

jurnalistik (produsen) untuk dijadikan pengangan yang harus 

dipedomani maupun sebagai pengguna (konsumen) untuk menilai 

hasil kerja dari produsen. 
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b. Dengan adanya pembahasan ini, maka diharapkan akan menjadi 

salah satu pelengkap dan  referensi dalam memahami tentang 

jurnalistik yang berwawasan Islam dengan etika-etika dalam al-

Quran, khusunya kepada orang-orang yang terlibat dalam 

jurnalistik ini, dan kepada kalangan akademis bidang jurnalistik 

pada berbagai perguruan tinggi.  

 

G. Sistermatika Pembahasan  

  Bab pertama, merupakan bab pendahuluan       yang 

akan mengantarkan kita kepada pembahasan buku ini, yang dibagi 

menjadi beberapa sub bahasan, yaitu latar belakang, rumusan dan 

batasan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode 

penelitian , tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

pembahasan . Pendahuluan ini akan memberikan gambaran umum 

tentang pembahasan ini, untuk menyelusuri selanjutnya pada bab-

bab berikut. 

  Bab kedua, membahas tentang aspek-aspek yang 

berkenaan dengan jurnalistik yang meliputi sejarah jurnalistik, 

pengertian jurnalistik, peran dan fungsi jurnalistik serta dampak 

jurnalistik.  

  Bab ketiga adalah menguraikan tenttang aspek-aspek 

yang berkenaan dengan etika seperti pengertian jurnalistik , macam-

macam etika, Hubungan antara etika, moral ,susila dengan akhlak 
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  Bab keempat merupakan bab inti yang akan membahas 

dan meneliti sejauhmana al-Quran memberikan landasan dan 

petunjuk tentang etika jurnalistik. Pembahasan akan dibagi dalam 

dua sub masalah yaitu konsep jurnalisti dalam Islam dan etika 

jurnalistik dalam Islam yang meliputi: kejujuran, kebijaksanaan, 

ketaatand dan kepatuhan dan tanggungjawab. 

  Bab kelima adalah bab penutup , yang mengemukakan 

kesimpulan dari keseluruhan bab–bab sebelumnya , sekaligus 

merupakan jawaban terhadap masalah pokok yang telah 

dikemukakan pada rumusan dan batasan masalah . Selain itu pula 

akan dikemukakan saran-saran untuk menyempurnakan penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 
 

BAB II    
TINJAUAN UMUM JURNALISTIK 

 

A.Pengertian Jurnalistik 

 Istilah jurnalistik pada saat ini, mungkin sudah tidak asing lagi 

terdengar di telinga . Di era sekarang ini berbagai media informasi dan 



 15 

telekomunikasi sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, 

khususnya di perkotaan, bahkan media massa dapat mempengaruhi 

masyarakat sampai kepolosok-polosok pedesaan. Televisi dan radio 

bukan lagi barang yang dianggap mewah, sehingga banyak 

masyarakat desa yang memilikinya. Sehingga dari media massa itulah 

kerap sering termuat istilah jurnalistik. Karena media massa sebagai 

sarana penyaluran kegiatan hasil kerja jurnalistik  . 

 Dari segi asal katanya, istilah jurnalistik berasal dari journalistiek    

( bahasa Belanda), sama halnya dengan istilah dalam bahasa Inggris 

yaitu Journalism yang bersumber dari perkataan jounal, yang 

merupakaan terjemahan dari bahasa latin diurna yang berarti                     

"harian"atau "setiap hari", di mana segala berita yang pada hari itu 

termuat dalam lembaran kertas yang tercetak. 

 Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan hahwa jurnalistik 

adalah 1) pekerjaan mengumpulkan , menulis, mengedit dan 

menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya; kewartawanan, 2) 

yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran.12 Melihat 

pengertian di atas, maka pada point pertama  memberikan pemahaman 

yang lebih jelas di bandingkan pada point kedua karena pada point 

pertama memberi perincian yang mendalam mulai dari proses 

memgumpulkan berita hingga  penerbitan pada surat kabar (media 

                                              
12  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2003),h 482-483 
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cetak), meskipun di era sekarang ini, bukan hanya media cetak tetapi 

juga media elektonik yang menjadi media bagia kegiatan jurnalistik. 

 Untuk memahami lebih jauh dan lebih komprehensip tentang 

pengertian jurnalistik yang memiliki pengertian yang beragam 

tergantung dari sudut pandang mana melihatmnya, maka penulis akan 

mengemukakan berbagai pendapat para ahli tentang jurnalistik 

 Dalam Buku Fundamentals of Jurnalism, dikemukakan bahwa " 
Journalism is fascihating field that takes its practitioners to the places 
where things are happening and and the people who are making 
history.13 
 
 Selanjutnya menurut Junaedhie bahwa jurnalistik adalah suatu 

kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan 

berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari 

yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa jurnalistik adalah suatu bidang profesi 

yang menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari, secara berkala 

dengan menggunakan sarana media massa yang ada.14 

 Berikutnya pengertian jurnalistik menurut M. Djan  Amar adalah 

usaha memproduksi kata-kata dan "gambar-gambar" dan dihubungkan 

                                              
13 Spencer Crump, Journalisms Dimensions: The Past and Future, (Mc. Graw-Hiil : 

United States of America, 1974),h. 1 
14 Junaedhie Kurniawan, Ensiklopedi Pers Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1991),h. 116-117 
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dengan proses transfer ide/gagsan dalam bentuk suara , inilah sebagai 

cikal bakal makna jurnalistik secara sederhana.15 

 Pengertian jurnalistik lebih lanjut dikemukakan dalam buku yang 

berjudul Studi Ilmu Publisistik. Jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam 

komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun 

ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sehari-

hari yang umum dan aktual dalam waktu yang secepat-cepatnya.16 

 Kermudian menurut M. Ridwan, jurnalistik ialah suatu kepandaian 

praktis mengumpulkan, menulis, mengedit berita, untuk pemberirtaan 

dalam surat kabar , majalah, atau terbita berkala lainnya . Selain 

bersifat keterampilan praktis , jurnalistik juga sebuah seni.17 Sedangkan 

menurut Riyati Irawan , jurnalistik adalah salah satu bentuk 

publisitik/komunikasi yang menyiarkan berita dan atau ulasan beita 

tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan  

secepat-cepatnya. 

 Melihat pengetian jurnalistik di atas yang beragam maka penulis 

dapat menyimpulkan , bahwa kegiatan jurnalistik dilakukan dengan : 

1.Seorang wartawan (jurnalis) mengumpulkan, mengola, menulis, 

mengedit data, sehingga menghasilkan informasi atau berita. 

                                              
15 M. Djan Amar, Hukum Komunikasi Jurnalistik (Bandung: Alumni,1984),h.  
 
16 M.O Palapah dan Atang Syamsuddin, Studi Ilmu Publisistik, (Bandung : Fakultas 

Publisistik UNPAD Bandung, 1975), h. 17 
 
17 M. Ridwan, Objektifitas pemberitaan pada surat kabar  Indonesia ( Makassar: 

Unhas University, 1992), 24-25 
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2. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian di diproses untuk 

menghasilkan berita yang menarik dan tempatkan di media massa, 

seperti surat kabar, majalah dan lainnya. Karena perkembangan  

zaman maka jurnalistik  tidak hanya terbatas pada media cetak tetapi 

juga media elektronik seperti televisi, radio bahkan internet. 

3. Berita tersebut kemudian di sebarluaskan ke masyarakat untuk 

dijadikan sebagai bahan berita. 

 

    B.Sejarah Jurnalistik 

  Pada dasarnya bahwa perkembangan jurnalistik tidak 

dapat dipisahkan dengan sejarah penemuan huruf, sejarah 

penemuan alat-alat pencetak, alat-alat tulis , sejarah grafika dan 

penemuan-penemuan lain yang berkaitan dengan perkembangan 

teknologi informasi yang semakin canggih. 

  Sejarah jurnalistik pun tidak dapat dipisahkan dari proses 

perkembangan ilmu komunikasi, karena merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam proses hubungan manusia dengan manusia. 

Dengan adanya hubungan ini, maka manusia mampu beradaptasi 

dengan lingkungan sekitarnya. 

  Begitu juga sejarah jurnalistik tidak dapat dipasahkan dari 

keinginan manusia untuk mengetahui segala hal yang berkaitan 

dengan kebutuhannya, sehingga pada akhirnya manusia tidak akan 

puas terhadap apa yang diperolehnya dan memotivasi untuk 

menghasilkan alat-alat yang baru untuk memuaskan dirinya. 
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  Pengetahuan tentang jurnalistik dimulai pada tahun 2000 

SM. Saat itu, bangsa Babilonia memiliki penulis-penulis sejarah yang 

mencatat berbagai macam peristiwa sehari-hari untuk kepentingan 

negara. Peninggalan sejarah dari bangsa Babilonia ini banyak 

sekali, berupa tulisan-tulisan di tembok-tembok, candi-candi, 

tonggak, serta gambar-gambar yang memiliki makna. Kesemua 

peninggalan tersebut merupakan pengumuman pemerintahan 

kerajaan yang sangat penting. 

  Pada awal berdirinya kerajaan Romawi kuno, setiap 

pendeta tertinggi menuliskan peristiwa-peristiwa yang sangat 

penting di atas sebuah papan tulis .Papan putih ini di tempat disetiap 

rumah pendeta dan dijadikan sebagai arsip kerajaan yang lazimnya 

disebut Annalen  yang artinya catatan tahunan 18. Begitu pula ketika 

ingin memberikan informasi kepada masyarakat, maka yang 

digunakan adalah  "papan pengumuman" yang dipasang di alun-

alun, karena rakyat biasanya  berkumpul dan berada di daerah 

tersebut. 

  Pada saat itu, papan pengumuman tersebut merupakan 

satu-satunya media yang digunakan untuk menyebarluaskan  

informasi kepada rakyat. Papan pengumuman itu dikenal dengan 

nama  "acta diurna" yang berasal dari kata acta yang artinya 

                                              
18 J.W. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik( Pengetahuan Praktis Bidang Kewartawanan, 

Suratkabar-Majalah, Radio dan Televisi), (Bandung: Alumni, 1991),h.72 
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catatan dan diurna berarti harian, dengan demikian acta diurna 

adalah  catatan harian atau kejadian sehari-hari. 

  Para ahli telah sepakat bahwa acata diurna merupakan 

surat kabar yang pertama di dunia meskipun jika dibandingkan 

dengan pengertian surat kabat sekarang ini. Jika melihat fungsi dari 

acat diurna dan surat kabar sekarang ini, maka memiliki fungsi yang 

sama, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi dari 

segi persyaratan acat diurna hanya memenuhi syarat aktualitas dari 

surat kabar. Jika diteliti, hal ini tidak mengherankan kerana pada 

waktu itu berita yang dianggap penting saja yang  disebarkan 

kepada rakyat Romawi. 

  Seorang ahli sejarah Romawi bernama Suetonius 

menceritakan bahwa pada waktu Caesar dinobatkan sebagai 

"konsul" pada tahun 59 SM., kemudian memerintahkan agar acta 

diurna itu dipasang di Stadion Romawi. Tujuan pemasangan tersebut 

agar setiap orang dapat membaca dan menyalinnya, sehingga 

dapat menyampaikannya kepada orang lain yang belum mengetahui 

informasi tersebut.  

  Karena pentingnya acta diurna ini, maka acta diurna tetap 

dipelihara, bahkan pemgumuman-pemgumuman yang dimuat di 

dalamnya diharapkan dapat diinformasikan lebih luas lagi dari 

penyebaran sebelumnya. Dengan adanya penyebaran tersebut 

maka rakyat Romawi dengan cepat mengetahui apa yang 
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diperintahkan oleh Raja atau Kaisar serta ketentuan-ketentuan 

larangan yang harus ditaati. 

  Untuk memperoleh informasi pada waktu itu, bagi orang-

orang Romawai kaya yang mempunyai banyak uang dan budak, 

maka budak yang memiliki kepandaian menulis dan membaca 

mencatat isi acta diurna tersebut kemudian disampaikan kepada 

majikannya. Dengan demikian para bangsawan tersebut dapat 

mengetahui pengumuman yang ada pada acta diurna. Kegiatan 

yang dilakukan oleh para budak tersebut secara terus menerus, 

maka timbullah " Slave Reporter ". Mereka selain bertugas sebagai 

pencatat acta diurna diwajibkan juga untuk mengikuti rapat-rapat 

senat dan mencatat apa yang dibicarakan, kemudian hasilnya 

disampaikan kepada majikannya secara tertulis. 

  Jadi para budak tersebut pada waktu itu bukan hanya 

mengurus keperluan-keperluan para majikannya di rumah,  

melainkan juga bertugas untuk memberikan informasi kepadanya 

dengan mencatat  pemgumuman yang ada di acta diurna. Dengan 

adanaya tugas tersebut maka para budak berinisiatif untuk 

memperjualbelikan pengumuman yang ada diacta diurna dan berita 

lainnya yang dianggap penting seperti berita perniagaan. 

  Selain acta diurna juga ada acta senatus. Acta senatus ini 

hanya memuat khusus berita-berita senat, karena dipasang di 

tempat umum, maka isi pesannya juga bersifat umum. Siapa saja 

bisa membacanya. Dari papan inilah berita-berita tentang 
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kekaisaran yang baik-baik tersebar sampai ke luar Roma, melalui 

pelaut-pelaut yang singgah di kota Roma. Nasib acta diurna dan 

acta senatus ikut lenyap bersama lenyapnya kekaisaran Romawi 

Kuno.19 Namun demikian bahwa sejarah  telah mencatat kedua acta 

ini sebagai cikal bakal surat kabar walaupun tidak dapat dikatakan 

sebagai surat kabar, juga bagi pelaut-pelaut yang menyebarkan 

informasi sampai keluar Romawi dapat disebut sebagai sarana , 

sebab melalui pelaut-pelaut tersebut  berita-berita yang dimuat 

dapat tersebar luas. 

  Fugger Zeitungen adalah surat-surat berita yang diperoleh 

dan dihimpun oleh keluarga Fugger dari tahun 1568-1605. Saat ini 

masih tersimpan di Kantor Dagang Besar Fugger di Augsburg. Surat-

surat berita tersebut berasal dari beberapa sumber dan hanya 

dengan tulisan tangan. Di antara pengirimnya adalah  Jertemias 

Krasser yang meninggal di Augsburg pada tahun 1596. 

Penggantinya Jeremias dengan menggaji orang-orang untuk 

mencari, mengumpulkan, menulis dan mengirimkannya kepada 

pelanggannya. Surat kabar tulisan tangan untuk pertama kalinya 

dibuat dan dikembangkan di kota venesia pada tahun 1536. Tulisan 

tangan tersebut  dikenal dengan nama Gazetta, yang merupakan 

mata uang kecil di Venesia.20 

                                              
19 Ibid,…h. 72 

20Ibid,..h. 73  
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  Surat kabar tulisan tangan ini, dicetak dan disebarkan pada 

abad XVI. Selain di Venesia, juga sudah ada surat kabar tulisan 

tangan di nederland dan Inggris yang dimanfaatkan oleh Ratu 

Elizabeth untuk kepentingan dirinya sendiri. 

  Gambaran  di atas tentang sejarah awal lahirnya surat 

kabar  merupakan bukti bahwa kebutuhan manusia akan informasi 

sangatlah penting tanpa melihat batas dan jarak waktu yang 

ditempuh untuk memperoleh informasi tersebut. Ini juga membuktikan 

bahwa manusia memiliki sifat ingin tahu terhadap berbagai 

persoalan. 

  Sejak surat kabar pertama di terbitkan  di Perancis pada 

tahun 1631 dengan nama Gazette de Franca, yang merupakan surat 

kabar resmi pemerintah , maka surat kabar lainnya yang ada 

merupakan surat kabar gelap. Pada zaman-raja-raja yang 

mempunyai sifat monarchi absolut menggunakan surat kabar sebagai 

alat penguasa.  

  Dari kata acta diurna, anales dan acta senatus tersebut 

melalui berbagai jaman timbullah kemudian istilah jurnalistik 

sekarang ini. 

  Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam 

perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan ada yang menamakan 

atau menggunakan istilah " Zeitungswissenchaft" atau dalam bahasa 

Belanda dengan istilah "Dagbladwetenschap" atau ilmu 

persuratkabaran. Ilmu ini dipelopori oleh Prof Dr. Karl Bucher 
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sebagai orang pertama yang mengajarkan ilmu tersebut di tingkat 

Perguruan Tinggi di Universitas Bazel pada tahun 1884 di Swiss. 

Kemudian pada tahun 1892 baru dilanjutkan di Universitas Leipzig 

Jerman.21 

 

 C.Peranan dan Fungsi Jurnalistik 

1. Peranan Jurnalistik 

  Diketahui bahwa secara historis, jurnalistik merupakan  

produk kebudayaan barat (negara-negara maju), namun jika dilihat dari 

segi peranannya maka berbeda dengan peranan jurnalistik dari produk 

kebudayaan timur ( negara-negara berkembang). Hal ini terkait dengan 

perangkat nilai serta kondisi lingkungan yang mendukung perubahan 

tersebut. Kalau di negara maju, jurnalistik yang telah mempunyai posisi 

mapan dengan khalayak yang menempatkan media sebagai sarana 

yang sangat esensi dalam kehidupan, sehingga "haus akan informasi" 

yang ada. Berbeda dengan negara-negara yang berkembang, di mana  

dihadapkan pada kurang semangat dan termotifasi untuk mendapatkan 

informasi sebagai kebutuhan yang penting dalam kehidupan.   

 Jurnalistik memang tidan dapat terlepas dari kehidupan 

msyarakat karena memegang peranan penting dalam perubahan 

masyarakat baik di negara maju terlebih lagi kepada negara yang 

sedang berkembang. Jurnalistik memberikan sumbangsih yang sangat 

                                              
21Toha Jahja Oeman, MA., Ilmu Dakwah, (Lakarta: Wijaya, 1971),h. 11 
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besar sebagai sarana perubahan sosial dalam usaha pembangunan 

bangsa, sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik dan kontrol 

sosial. Jurnalistik juga berperan sebagai penghubung yang kreatif 

antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan 

pemerintah. 

 Peranan dan fungsi jurnalistik selain memberikan informasi yang 

objektif juga berperan dalam pembentukan pendapat umum. Bahkan 

dapat menumbuhkan dan meningkatakan kesadaran dan pengetahuan 

politik bagi masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan. Peranan 

jurnalistik juga sebagai "agen perubahan" yaitu membantu 

mempercepat perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat yang 

modern. 

 Berbagai peranan tersebut di atas ini telah membuktikan bahwa 

jurnalistik mampu untuk merubah tatanan sosial dalam berbagai bidang  

kehidupan masyarakat baik itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, 

politik, agama dan lain-lain. 

2. Fungsi Jurnalistik  

 Penyebaran informasi atau pemberitaan merupakan fungsi utama 

jurnalistik. Kebutuhan akan informasi ini  amat sangat penting, karena 

dengan adanya informasi tersebut maka akan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia baik dari segi ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

maupun spritual. Dengan adanya informasi ini, akan memberikan arah 

dan langkah dalam mengarungi kehidupan. Seorang politikus  dapat 

memperoleh informasi tentang kejadian-kejadian yang melanda suatu 
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negara juga kebijakan-kebijakan politik suatu negara, begitu juga 

seorang pedagang akan mengetahui informasi tentang harga-harga 

yang ada di pasar dan sebagainya. Tetapi jika informasi itu tidak ada 

maka akan membawa kepada kebuntuan dalam kehidupan.  Di 

samping fungsi informasi tersebut jurnalistik memiliki fungsi-fungsi lain 

dalam masyarakat, yaitu ; (a) fungsi mendidik, (b) fungsi 

menghubungkan, (c) fungsi sebagai penyalur dan pembentuk pendapat 

umum, (d) fungsi kontrol sosial. Untuk memahami fungsi-fungsi tersebut 

maka penulis akan menjelaskan satu persatu. 

a.Fungsi Mendidik (Educate) 

 Dapat dikatakan bahwa di negara-negara yang sedang 

berkembang, peran  dan fungsi jurnalistik harus lebih aktif dalam 

memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kecerdesan 

kehidupan bangsa. Jurnalistik harus memuat tulisan-tulisan yang banyak 

mengandung ilmu penegtahuan sehingga khalayak pembaca 

bertamabah ilmunya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam 

bentuk artikel, atau tajuk rencana,cerita bersambung atau berita 

bergambar yang mengandung pendidikan. 

b. Fungsi Menghubungkan (Relations) 

 Sudah jelas bahwa dalam tulisan atau berita menginformasikan 

kepada khalayak tentang suatu hubungan sosial antara warga negara 

yang satu dengan warga negara yang lainnya . Hubungan rohaniah 

antara tokoh yang diberitakan dengan orang-orang yang menjadi 

pembaca berita mengenai tokoh tersebut. Dengan adanya ikatan ini 
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akan menghubungakn antara tokoh dan pembaca, sehingga ada 

kedekatan perasaan yang mendalam dan dapat mengetahui tokoh 

yang dimaksud. 

c. Fungsi sebagai Penyalur dan Pembentuk Pendapat Umum (Organ of 

Public Information and Opinion) 

 Dengan adanya berita atau informasi yang berpengaruh,  maka 

akan membentuk pendapat para pembacanya dan  berfikir sesuai 

dengan pola yang diinginkannya. Dalam hal ini setiap tulisan 

sesungguhnya akan  selalu membentuk sebagian dari pendapat umum. 

4. Fungsi Kontrol Sosial ( social Control) 

 kontrol sosial merupakan salah satu fungsi jurnalistik –pers yang 

sangat penting  terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Bahkan jurnalistik dan pers dianggap sebagai "kekuatan 

keempat (the fourth state) dalam sistem politik kenegaraan apalagi 

menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Kekuatan yang dimaksud 

sebelum kekuatan kenegaraan tersebut adalah lembaga legislatif (MPR-

DPR), eksekutif (pemerintahan) dan lembaga yudikatif (MA). 

 Fungsi seabagai kontrol sosial ini, untuk mengontrol atau 

mengawas lingkungan, khususnya kepada pemerintah dan para 

aparatnya.  
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 Selain fungsi diatas dalam buku yang berjudul Komunikasi Teori 

dan Praktek disebutkan bahwa fungsi jurnalistik adalah fungsi menghibur 

( to Intertain), dan fungsi mempengaruhi (to Influence).22 

Dalam UU pers23 ( UU no. 11 tahun 1967) tentang ketentuan-

ketentuan pokok pers), disebutkan dan diakui fungsi pers-jurnalistik 

dalam bab 2 pasal 2-5 sebagai berikut: 

1. Mempertahankan UUD 1945 

2. Memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berlandaskan 

demokrasi Pancasila. 

3. memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 

4. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. 

5. Menjadi penyalur pendapat umum  yang konstruktif. 

Dalam UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang 

pers, pada bab 2 tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan 

pers disebutkan bahwa fungsi pers sebagai media informasi, 

pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial ,di samping fungsi tersebut, juga 

berfungsi sebagai lembaga ekonomi.24 

                                              
22Onong Uchajana Effendi, Op. Cit.,… h. 149-150  

 
23 Berasal dari kata press ( bahasa Ingris) yang berarti cetak yang kemudian menjadi 

istilah populer untuk menyebutnya media ceak dan media elektronik 
 
24  Paulus Wiranto, How to Handle the Journalist (Beraliansi dengan Pers Menuju 

Sukses), (Jakarta: PT. Gramedia, 2003),h. 130 
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Peran dan fungsi jurnalistik ini, harus betul-betul berjalan 

sesuai dengan cara kerjanya , sehingga dapat mengembangkan dan 

menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengarungi kehidupan. 

 

D. Dampak Jurnalistik  

E. Kode Etik Jurnalisatik 

 Untuk pertama kalinya Kode Etik Jurnalistik PWI25 dirumuskan 

pada konferensi PWI di Malang, yang menghasilkan  7 pasal yaitu : 

1. Kepribadian wartawan Indonesia 

2. Bertanggungjawab. 

3. Cara pemebritaan dan menyatakan  pendapat. 

4. Pelanggaran hak jawab. 

5. Sumber berita. 

6. kekuatan kode etik. 

7. Pengawasan pentaatan kode etik 

Untuk memahami lebih jelas butir-butir dari setiap pasal maka di 

bawah ini akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut : 

 

 

                                              
25 Kode Etik Jurnalistik PWI ( KEJ_PWI) pertama kali dibuat pada tahun 1950. 

Perubhan kode etik iini telah dilakukan sebanyak dua kali, terakhir di Manado, Sulawesi 
Utara bulan November 1983 melalui forum Kongres PWI dan di Batam Riau 2 Desember 1994 
melalu forum Sidang Gab ungan Pengurus Pusat PWI bersama Badan Pertinbangan dan 
Pengawasan (BPP) PWI, KEJ-PWI yang telah disempurnakan tersebut mulai dinyatan berlaku 
secara resmi semenjak 1 jJanuari 1995 
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   PEMBUKAAN 

 Bahwasanya kemerdekaan pers adalah perwujudan 

kemerdekaan pendapat sebagaimana tercamtum pada pasal 28 UUD 

1945, oleh karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan 

pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu 

kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab 

sosial serta jiwa pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa 

dan negara. Karena itulah PWI menetapkan kode etik juranalistik untuk 

melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggungjawab . 

 

Pasal 1 

Kepribadian wartawan Indonesia, wartawan Indonesai adalah 

warga negara yang memiliki kepribadaian : 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Berjiwa Pancasila. 

3. Bersifat kesatria. 

4. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 

5. Berjuang untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan sehingga 

dengan demikian turut bekerja ke arah keselamatan masyarakat 

Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 

 

Pasal 2 
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Pertanggungjawaban 

1. Wartawan Indonesia  dengan penuh rasa tanggung jawab dan 

bijaksana mempertimbangkan perlu /patut atau tidaknya suatu 

berita, tulisan gambar karikatur  dan sebagainya disiarkan. 

2. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan: 

a. hal-hal yang bersifat destruktif dan dapat merugikan negara 

bangsa  

b. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan . 

c.  Hal-hal yang dapat menyinggung peraaan susila, agama,           

kepercayaan atau keyakinan seseorang atau suatu golongan 

yang dilindungi oleh Undang-undang. 

3. Wartwan Indonesia melakukan pekerjaannya berdasarkan 

kebebasan yang bertanggungjawab demi keselamatan umum. 

4. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang 

menyangkut bangsa dan negara lain, mendahului kepentingan 

bangsa Indonesia . 

 

Pasa 3 

Cara Pemberitaan dan Menyatakan Pendapat 

1. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan cara yang jujur untuk 

memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan selalu 

menyatakn identitasnya sebagai wartawan apabila sedang 

melakukan tugas peliputan. 



 32 

2. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran suatu berita atau 

keterangan sebelum menyiarkannya dan juga memperhatikan 

kredibitlitas sumber berita yang bersangkutan  

3. Di dalam menyusun suatu cerita, wartawan Indonesia membedakan 

antara  kejadian (fakta) dan 0pini sehingga tidak mencapurbaurkan 

fakta dan opini-opini  tersebut. 

4. Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita. 

5. Dalam tulisn yang memuat  pendapat tentang suatu kejadian  by line 

story, wartawan Indonesia selalu berusaha untuk objektif, jujur, dan 

sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab dan 

menghindarkan dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran 

kehidupan pribadi sensasional, inmoral, atau melanggar kesusilaan. 

6. Penyiaran setiap berita atau tulisan yang berisi tuduhan yang tidak 

mendasar, desas desus, hasutan yang dapat membahayakan 

keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan suatu 

kejadian, merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik. 

7. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam 

sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip-prinsip 

8. Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang 

tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, kesusilaan atau 

menyangkut anak-anak yang belum dewasa. Peneberitaan harus 

selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan   dan dihindarkan 

terjadinya trial by the press. 
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Pasal 4 

      Hak Jawab 

1. Setiap pemberitaan  yang kemudian ternyata tidak benar atau berisi 

hal-hal yang menyesatkan, harus dicabut atau diralat atas 

keinsyafan wartawan sendiri. 

2. Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepatnya 

menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud , sedapat 

mungkin dalam ruangan yang sama dengam pemberitaan semula 

dan maksimal sama panjannya, asal saja jawaban atau  perbaikan 

itu dilakukan secara wajar. 

 

       Pasal 5  

  Sumber Berita 

1. Wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber 

berita yang tidak bersedia disebut namanya. Dalam hal berita tanpa 

menyebut nama tersebut disiarkan, maka segala tanggung jawab  

berada pada wartawan dan atau penerbit pers yang bersangkutan. 

2. Keterangan–keterangan yang diberikan secara of the Record tidak 

disiarkan kecuali apabila wartawan  yang bersangkutan secara 

nyata-nyata dapat membuktikan bahwa ia sebelumnya memiliki 

keterangan–keterangan yang kemudian ternyata diberikan secara 

off the record itu. Jika seorang wartawan tidak ingin terikat pada 

keterangan yang yang akan diberikan dalam sauatu pertemuan 

secara off the record, maka ia dapat menghadirinya. 
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3. Wartawan Indonesia dengan jujur menyebut sumbernya dalam 

mengutip berita , gambar atau tulisan dari suatu penerbitan plagiat 

(menerbitkan karya tulis orang lain dengan mengatasnamakan 

dirinya, menciptakan) yaitu mengutip berita, gambar, atau tulisan 

tanpa menyebutkan sumbernya merupakan pelanggaran berat. 

4. Penerimaan imbalan atau sesuatu janji akan menyiarkan atau tidak 

menyiarkan suatu berita, gambar atau tulisan yang dapat 

menguntungkan atau merugikan seseorang, sesuatu golongan atau 

sesuatau pihak dilarang sama sekali. 

 

Pasal 6 

Kekuatan Kode Etik 

1. Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang 

pentaatannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan 

Indonesia. 

2. Tiada suatu pasal pun dalam kode etik ini yang memberikan 

wewenang pada golongan maupun di luar PWI untuk mengambil 

tindakan kepada seorang wartawan Indonesia atau terhadap 

wartawan atau terhadap penerbitan pers di Indonesia berdasarkan 

pasal-pasal dalam kode etik ini, karena sanksi atas pelanggaran 
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kode etik ini merupakan hak organisasi persatuan wartawan 

Indonesia (PWI) melalui organ-organnya.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP ETIKA 

  

                                              
26 Asep Saeful Muhtadi, Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Praktek (Jakrta: Logos 

Wacana Ilmu, 1999),h. .225-258 . Lihat pula PD/PRT Kode Etik Jurnalistik dan Sepuluh 
Pedoman Penulisan bagi Wartawan (jakarat: PWI Pusat) 
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A. Pengertian Etika 

 Dari segi etimologi , kata etika berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat.27 Pengertian 

secara bahasa ini, memberikan pemahaman bahwa etika 

berhubungan dengan  sifat dan sikap yang berkaitan dengan 

manusia dalam menjalankan kehidupannya. 

 Kata-kata etika sering juga diseburt dengan etik.28 Oleh 

karena itu etik merupakan gamabaran dan pencerminan dari 

sudut pandang masyarakat  tentang baik atau buruk, serta 

perbedaan perilaku atau sikap yang dapat diterima dengan hal-

hal yang ditolak untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan 

bersama.Etik men yangkut nilai-nilai sosial budaya suatu 

masyarakat yang telah disepakati sebagai suatu norma yang 

harus dipatuhi bersama. Karena nilai itu tidak selalu disepakai 

sama  oleh masyarakat , maka norma etik dapat berbeda antara 

masyarakat satu dengan masyaraakat lainnya. Apa yang 

dianggap etis di dunia Barat, belum tentu dianggap etis di dunia 

Timur. Sebaliknya sesuatu yang dinggap etis di dunia kita di 

Timur, belum tentu merupakan pelanggaran bagi masyarakat di 

                                              
27 Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika(  Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers,1980),h. 13 

 
28 Ethic, (bahasa Inggris) berarti etika, tatasusila. Ethical berarti etis, pantas, layak, 

beradab, susila. Lihat  John M. Echhols ddan Hassan Shadily, Kamus Ingris-Indonesia( 
Jakarta:Gramedia,1979),h.129 
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Barat. Meskipun banyak prinsip etik yang bersifat universal, 

namun perlu kehati-hatian dalam mempelajari norma etik yang 

datang dari luar. Apakah selaras dengan nilai-nilai yang berlaku 

dalam  masyarakat kita sendiri, khususnya nilai-nilai yang 

mendasar yang membentuk jati diri sebagai bangsa. 29 

 Untuk lebih mendalami maksud dari etika ini, maka penulis 

akan memberikan pengertian etika menurut istilah, yang 

dikemukakan oleh pakar etika. Pengertian etika yang 

dikemukakan oleh pakar  sangat beragam, tergantung dari sudut 

pandang mana melihatnya. 

 Menurut William Lillie bahwa etika adalah  

"The normative science of the conduct of human beings living in 
societies is a science which judge this conduct to be right or 
wrong, to be good or bad , or in some similar way. This definition 
says, firs of all, that ethics is science, and a science may be 
defined as a systematic and more or less complete body of 
knowledge about a particular set of related events or objets. 
 Defenisi yang dikemukan oleh William memposisikan etika 

sebagai ilmu pengetahuan normatif yang memberikan 

pertimbangan sikap dan perilaku manusia dalam masyarakat 

apakah baik atau buruk dan benar atau salah. 

 Pengertian etika selanjutnya dijelasakan dalam 

Encyclopedia Britanica, yaitu  

                                              
29 M. Alwi Dahlan, Etika Komunikasi dari perspektif Sosial-Politik, Makalah Seminar 

Etika Komunikasi, Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, 18 Mewi 1996 
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"Ethic (from Greek Ethos,'character') is the systematic study of the 

nature of value conceps, good, bad, ought, right, wrong, true etc. 

and of the general principles which justify us in applying them to 

anything; also called 'moral philosophy'(from Latin mores, 

'customs'). The present article is not concerned with the history of 

ethics but treats its general problems spart from their history their 

historical setting" 

 pengertian di atas menunjukkan  etika sebagai filsafat 

moral yang mengkaji sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, 

buruk, benar salah dan sebagainya secara sistematis. 

 Senada dengan pengertian di atas ,dalam Ensiklopedi 

Nasional Indonesia dijelaskan bahwa etika adalah kebiasaan. 

Etika juga diartikan suatu cabang filsafat yang dibatasi dengan 

nilai-nilai moral yang menyangkut apa yang diperbolehkan dan 

yang tidak, yang baik dan yang tidak baik, yang pantas dan 

yang tidak pantas pada perilaku manusia, selanjutnya disebut 

sebagai filsafat moral.30 

 Etika dalam pengertian lain, juga  dikemukakan oleh 

Verderber yang dikutip oleh Deddy Mulayana bahwa etika 

adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku kita: 

bagaiman kita bertindak dan mengharapkan orang lain 

                                              
30 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Ensiklopedi nasional Indonesia Jilid 

V (Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka,1989),h. 205 
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bertindak. Etika padarnya merupakan dialektika antara 

kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang hendak 

dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Etika berkaitan 

dengan perilaku benar atau salah, yang baik atau buruk, yang 

pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna dan 

yang harus dilakukan dengan atau tidak boleh dilakukan.31  

 Etika adalah studi tentang kehendak manusia yang 

berhubungan dengan kehendak manusia, yaitu keputusan 

tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan 

manusia. Sebab benar salahnya perbuatan manusia 

berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai 

hubungan antar manusia.32  

Sedangkan menurut Achmad bahwa etika dapat 

diklasifikasikan ke dalam 3 jenis defenisi yaitu 

1. Yang menekankan pada aspek historik , etika dipandang 

sebagai ilmu yang khusus membicarakan tentang nilai baik 

dan buruk dari perilaku manusia. 

2. Yang menekankan pada aspek deskriptif, etika sebagai ilmu 

pengetahuan yang membicarakan masalah baik buruknya 

perilaku manusia dalam kehidupan manusia. Dewfenisi 

demikian tidak melihat kenyataan b ahwa ada keragaman 

                                              
31 Deddy Mulyana, Etika Komunikasi: Konstruksi Manusia yang Terikat Budaya            ( 

Jakrata: Gramedia, 1999),h. 5 

32Fagothey Austin, Rignt and Reazon( St. Louis: The CV Mosby Co.,1953),h. 18  
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norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, 

akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat 

sosiologik. 

3. Yang menekankan pada sifat dasar etika sebagai ilmu yang 

normatif dan bercorak kefilsafatan. Etika dipandang sebagai 

ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluatif, yang 

hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku 

manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, 

cukup memberikan informasi, meganjurkan dan merefleksik.33     

 Pengertian etika lebih lanjut dikemukan oleh Toshihiko 

Izutsu, yang melihat konsep etika dalam al-Quran. Menurutnya 

konsep tentang etika dan moral dapat dibagi menjadi dua 

klasifikasi. Pertama, terdiri dari istilah-istilah yang berkenaan 

dengan kehidupan etik orang-orang Islam pada masyarakat Islami. 

Kedua, kelompok tentang istilah-istilah yang bersifat etika religius. 

Membicarakan secara mendalam sifat esensi manusia sebagai 

homo religious.Konsep itu, menurut al-Quran mencerminkan 

karakteristik spritual tentang sifat manusia , dan manusia sebagai 

makhluk religius  harus memahaminya. Menurut agama yang pada 

hakikatnya bersifat 'etik' seperti Islam, karakteristik manusia harus 

menjadi religius dan sekaligus etik, karena di antara keduanya 

                                              
33 Achmad Charris Zubair, Op. Cit.,h. 17 
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tidak ada perbedaan nyata dalam konteks khusus ini.34 Selanjutnya 

dijelaskan bahwa etika dan moral tidak hanya sebatas aturan 

yang dimankan  antar sesama manusia, tetapi menurutnya bahwa 

etika dan moral mempunyai tiga kategori di dalam al-Quran yaitu 

kategori yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan , ketegori yang 

menggambarkan sikap fundamental manusia terhadap Tuhannya 

sebagai pencipta, dan kategori yang menujukkan tentang prinsip-

prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang jadi milik dan hidup 

dalam masyarakat.35 

 Dari penjelasan yang dikemukan oleh izutsu di atas, 

menujukkan bahwa etika menurut Islam tidak hanya mengatur 

hubungan manusia denagn manusia, tetapi juga mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga manusia dengan 

makhluk lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. 

  Sedangkan menurut Abuddinn Nata bahwa etika 

berhubungan dengan empat hal yaitu : pertama dilihat dari segi 

objek pembahasannya, berupaya untuk membahas tentang 

perbuatan manusia. Kedua dari segi sumbernya , berasal dari akal 

pikiran manusia. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi 

sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan 

yang dilakukan oleh manusia.Keempat  dilihat dari sifatnya , maka 

                                              
34 Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Consepts in the Qur'an, diterjemahkan oleh Fahri 

Husein,et.al.(Yogyakarta: 1993),h. ix-x 

35 Toshihiko Izutsu, Ibid,h. 53-54 
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etika bersifat relatif yang dapat berubah-ubah sesuai dengan 

tuntunan zaman.36 

Sistem etika kemasyarakatan atau pribadi bukan jaminan untuk 

berlaku pada sebuah struktur masyarakat atau pribadi, sebuah 

etika tidak menyelesaikan sebuah persoalan praktis , tetapi tidak 

bisa memilih dan bertindak secara rasional tanpa sistem etika yang 

jelas atau samar-samar. Sebuah teori etika tidak mengatakan 

pada seorang apa yang harus dilakukannya pada suatu tertentu, 

tetapi ia juga tidak diam sama sekali. Teori etika menyatakan 

padanya apa yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan apa 

yang harus dilakukanya. Fungsi praktis dari sebuah etika adalah 

mengarahkan perhatian pada pertimbangan yang relevan, 

alasan-alasan yang menentukan kebenaran atau kekeliruan suatu 

tindakan 

Melihat pengertian yang dikemukan oleh Abuddin Nata dari 

segi fungsi etika itu sendiri maka sejalan apa yang dikemukakan 

oleh S. Jack Odell yang intinya adalah sebagai pengarah 

terhadap  baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia.   

Pengertian yang dikemukan oleh Abuddin Nata, penulis 

sependapat, karena pengertian tersebut telah memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensip dan lebih mudah dipahami 

                                              
36 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf ( cet. II; Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),h. 

89 
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terhadap pengertian etika, dengan merinci hal-hal yang berkaitan 

dengan etika. Penulis menambahkan bahwa, tujuan  etika adalah 

agar supaya manusia dapat memetik pelajaran terhadap 

perbuatan yang telah dilakukan. 

Dengan melihat pengertian etika yang beragam tersebut di 

atas yang sangat luas dengan berbagai sudut pandang yang 

berbeda dalam melihat etika, maka  dapat disimpulkan bahwa 

etika sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai penuntun, 

pengontrol, penilai, pemberi arah bagi kehidupan manusia dalam 

memilih baik dan buruknya suatu perbuatan  dalam kehidupan 

manusia. 

Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, maka etika  harus selalu 

berlandaskan dengan nilai-nilai al-Qur'an dan hadis rasulullah 

saw, sehingga sikap dan tingkah laku sejalan dengan aturan-

aturan  yang telah ditetapkan oleh Allah swt. atau dengan kata 

lain tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah swt. 

 

B. Hubungan Etika, Moral, Susila dengan Akhlak 

Sebuah pertayaan yang menarik untuk dijawab, 

sejauhmanakah hubungan antara etika, moral, susila dan akhlak. 

Hal ini sangat penting karena dengan memahami pengertian kata 

tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam 

menempatkan kata-kata tersebut sesuai dengan penggunaannya.  
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Di atas telah dibahas tentang pengertian etika menurut 

para pakar yang intinya bahwa etika adalah sebagai penuntun, 

penilai, pengontrol dan pemberi arah dalam kehidupan manusia 

dalam memilih baik dan buruknya suatu perbuatan. Untuk itu 

penulis akan mengemukakn pengertian moral, susila dan akhlak. 

Moral dalam Kamus besar Indonesia adalah ajakan baik 

buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, dsb. Akhlak; budi pekerti; susila.37 Adapun arti moral 

dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu mores , jamak 

dari kata mos yang berarti adat kebiasaan.38  

Menurut Fauz  Magnis S. bahwa moral adalah rumusan 

sistematis anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-

kewajiban manusia untuk mentaatinya.39 

Selanjutnya pengertian susila atau kesusilaan berasal dari 

kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata 

tersebut berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu su dan sila, 

dimana su artinya baik, bagus dan sila artinya dasar, prinsip, 

peraturan hidup atau norma.40 

                                              
37Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit.,h. 754 
 
38 Asamara As, Pengatatar Studi Akhlak ( Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers,1992),h. 8 
 
39 Fauz Magnis S. Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis (Jakarta: Kanisius, 1993),h. 31-

32 
 
40M. Said, Etika Masyarakat Indonesia,(Jakrta: Pradnya Paramita,1976),h. 23  
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Selanjutnya kata susila dapat pula berarti 1) baik budi 

bahasanya; beradab; sopan: , 2) adat istiadat yang baik; sopan 

santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan, 3) pengetahuan 

tentang adab.41  

Jika menelaah pengertian tersebut maka orang yang 

mempunyai susila  adalah orang memiliki kelakuan baik, 

lawannya adalah asusila  yang berarti orang yang berkelakuan 

buruk atau jelek. Para pelaku zina misalnya sering diberi gelar 

tuna susila. 

Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-Khuluk 

atau al-hulq , yang secara etomologis berarti 1) tabiat, budi 

pekerti, 2) kebiasaan atau adat, 3) keperwiraan, kesatriaan, 

kejantanan,4) agama dan 5) kemarahan (al-Gadab).42 

Kate al-Khuluk mengandung segi-segi persesuaian dengan 

perkataan al-Kalqun yang berarti kejadian, serta erat 

hubungannya dengan al-Khaliq  yang berarti Pencipta, dan al-

Makhluq yang berarti diciptakan.43 Dalam al-Quran kata dalam 

bentuk disebutkan QS. al-Qalam (68) ; 4 

 

         

                                              
41 Departemen Pendidikan nasional, Op. Cit., h. 1110 
 

42 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Op. Cit. h. 102 
43 Hamzah Ya'qub, Op.Cit., h. 11 
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 Menurut  Abuddin Nata bahwa akhlak adalah perbuatan 
yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging dan 
sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam.44 

 
Sedangkan menurut Quraish Shihab bahwa akhlak 

mempunyai pengertian yang sangat luas dan lebih mendalam. 

Akhlak disamping berkaitan dengan tingkah laku lahiriah, juga 

berkaitan dengan sikap batin maupun pikir. Akhlak dunia 

mencakup berbagai aspek dimulai akhlak terhadap Allah swt., 

hingga pada sesama makhluk ( manusia, binatang, tumbuh-

tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa).45 

Mengacu kepada pengertian etika, moral, susila, dan 

akhlak di atas maka ke empat hal tersebut memiliki peran dan 

fungsi yang sama, yaitu sebagai penentu, penilai pengontrol, 

pengarah  serta pemberi hukum atau nilai-nilai dari perbuatan 

baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia. 

Patokan yang menjadi perbedaan antara etika, moral, 

susila dan akhlak terletak pada baik dan buruknya suatu 

perbuatan. Penilaiian baik dan buruk suatu etika berdasarkan 

pada akal pikiran manusia, sedangkan moral dan susila 

                                              
44 H. Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf ( Cet. II; Jakarta: PT. Raya Grafindo,1997),h. 

145 
 
45 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran ( Bandung: Mizan,1996), h. 53-54 
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ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku umum  dalam 

masyarakat dan akhlak berdasarkan ukuran yang digunakan baik 

dan buruk suatu perbuatan adalah al-Quran dan hadis. 

Jika dilihat dari sifatnya maka akhlak berdasarkan pada hal 

yang bersifat mutlak, absolut dan tetap karena bersumber dari 

Allah  sedangkan etika, moral dan susila berdasarkan pada hasil 

produk buatan manusia yang berasal dari budaya manusia yang 

dianggap baik untuk dijadikan sebagai patokan dalam 

melakukan suatu perbuatan 

Etika, moral, susila dan akhlak dapat berjalan 

sebagaimana fungsinya dalam kehidupan manusia apabila 

seiring sejalan, tidak saling bertentangan. Tetapi apabila etika, 

moral,  dan susila tidak sejalan dengan  akhlak, maka yang harus 

direfisi adalah ketiga hal tersebut.   

 

C. Macam-macam Etika 

Dalam kaitannya dengan nilai dan norma, maka etika 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu  etika deskriptif dan 

etika normatif.46 

 1. Etika deskriptif, berusaha menoropong secara  kritis dan rasional 

dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia 

dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif 

                                              
46Burhanuddin Salam, Op.Cit., h. 3-4 
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berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan 

pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan 

situasi dan realitas konkret  membudaya. Etika deskriptif juga 

berbicara mengenai kenyataan penghayatan nilai, tanpa nilai, 

dalam suatu masyarakat, tentang sikap orang dalam menghadapi 

hidup, dan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia 

bertindak secara etis. 

 2. Etika normatif, berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola 

perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa 

seharusnya dijalankan oleh manusia, dan apa tindakan yang 

seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam 

hidup. Etika normatif berbicara untuk mengenai norma-norma yang 

menuntun tingkah laku manusia, serta memberi penilaian dan 

himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana 

seharusnya berdasarkan norma-norma.  

   Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa etika deskriptif 

lebih menekankan pada sikap dalam mengambil keputusan 

terhadap tanggapan, sedangkan etika normatif sebagai penilai, 

pengukur atau penentu terhadap sikap yang diambil atau dengan 

kata lain hasil yang dicapai. 

 

 D. Aliran dan Teori tentang Etika 

 1. Naturalisme  
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Yang menjadi ukuran atau kriteria baik an buruknya 

perbuatan manusia menurut aliran etika naturalisme, ialah 

perbuatan yang sesuai dengan fitrah (naluri) manusia, baik 

mengenai fitrah lahir maupun batin . Aliran in mengganggap 

bahwa kebahagian yang menjadi tujuan setiap manusia didapat 

dengan jalan memenuhi panggilan natur atau kejadian manusia 

itu sendiri.47 

Aliran ini berpendirian bahwa segala sesuatu dalam dunia 

ini menuju kepada suatu tujuan tertentu. Dengan memenuhi natur 

setiap sesuatu akan dapat sampai kepada kesempurnaan. 

Benda-benda dan tumbuh-tumbuhan juga termasuk di dalamnya, 

menuju kepada tujuan yang satu, tetapi dapat dicapinya secara 

otomatis tanpa petimbangan atau perasaan. Hewan menuju 

ketujuan itu dengan naluri kehewananny, sedangkan manusia 

menuju tujuan itu dengan akal pikirannya . Karena akal itulah 

yang menjadi wasilah bagi manusia untuk mencapai tujuan 

kesempurnaan, maka manusia harus melakukan kewajibannya 

dengan pedoman kepada akal. Akallah yaang menjadi pedoman 

hidupnya. Naluri itulah "jalan yang lurus", di mana akal sebagai 

pelita yang menerangi menuju tujuan kesempurnaan.48 

                                              
47Hamzah Ya'qub, Etika Islam: pembinaan Akhlaqulkarimah (suatu pengatar 

(Bandung: CV. Diponegoro, 1996),h. 43 

48Ibid,h. 43  
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Tokoh aliran ini adalah Zeno (340-246 SM) seorang ahli 

pikir Yunani yang terkenal dengan perguruan dan aliran "stoa" . 

Dia mengatkan bahwa dirinya adalah bahagian dari alam fitrah 

(nalur). 

 2. Hedonisme 

Adapaun yang menjadi ukuran baiknya suatu perbuatan 

menurut aliran hedonisme ialah perbuatan manusia yang 

menimbulakn "hedone" (kenikmatan dan kelezatan). 

Menurut pandangan aliran ini, manusia selalu 

menginginkan kelezatan, bahkan  hewan pun demikian melalui 

tabiatnya. 

Karena kelezatan merupakan tujuan hidup manusia, maka     

jalan yang mengantarkan ke sana dipandangnya sebagai 

keutamaan. Sebagai tokoh utama aliran hedonisme ini ialah 

Epikuros (341-270SM), menurutnya bahwa kelezatan itu ada tiga 

macam yaitu: 

a. Kelezatan yang wajar dan diperlukan sekali, seperti makanan 

dan minuman. 

b. Kelezatan yang wajar tetapi belum diperlukan sekali, misalnya 

kelezatan makanan enak lebih dari biasanya. 

c. kelezatan yang tidak wajar dan tidak diperlukan yang 

dirasakan oleh manusia atas dasar pikiran yang salah, misalnya 

kemegahan harta benda. 
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 Menurut Epikuros, lezat yang kita cari haruslah klelezatan 

yang sesungguhnya, karena di antara kelezatan ada yang 

mempunyai akibat yang justru bertentangan dengan kelezatan, 

yakni penderitaan. Dengan demikian kelezatan yang dicarinya 

adalah kelezatan yang tidak mengakibatkan penderitaan.49 

 Jadi, yang dimaksud oleh aliran Hedonisme ini adalah 

segala perbuatan yang menghasilkan kenikmatan dan kelezatan  

akan mengantarkan kepada kebahagian bagi manusia dengan 

cara  mencari kelezatan dengan wajar. 

3. Utilatarisme 

Sesuai dengan  nama aliran ini, maka yang menjadi prinsip 

baginya, ialah kegunaan (utility) dari perbuatan tersebut. Jadi 

aliran ini menilai baik dan buruknya sesuatu perbuatan atas dasar 

besar kecilnya manfaat yang ditimbulkannya bagi manusia.50 

Tokoh aliran ini adalah John Stuart Mill (1806-1873) yang 

menandakan bahwa kebaikan yang tertinggi ialah utlity 

(manfaat). Sebagai akibat dari pendirian etika Utilitarisme, maka 

segala tingkah laku manusia selalu diarahkan kepada pekerjaan 

yang membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya.51 

                                              
49 Ibid., h. 44 

50 Ibid., h.44  

51Ibid., h. 45 
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Dengan demikian bahwa tujuan utilitarisme adalah untuk 

kebahagian orang banyak, karena menekankan pada 

kemanfaatan atau kegunaan dari perbuatan untuk mencari 

kesempurnaan hidup    sebayak-banyaknya baik itu dari kualitas 

maupun kuantitasnya. 

4. Idealisme 

Tokoh utama aliran iini ialah Immanuel Kant (1725-1804). 

Pokok-pokok pandangannya adalah sebagai brikut: 

a. wujud yang paling dalam dari suatu kenyataan (hakikat) 

adalah kerohanian,. Sesorang berbuat baik pada prinsipnya 

bukan karena dianjurkan orang lain , melainkan atas dasar 

kemauan sendiri atau rasa kewajiban. Sekalipun diancam dan 

dicela orang lain, perbuatan baik itu dilakukan juga, karena 

adanya rasa kewajiban yang berada dalam jiwa atau hati nurani 

manusia. 

b. Faktor yang paling penting mempengaruhi manusia adalah 

"kemauaan" yang melahirkan tindakan yang konkrit dan yang 

menjadi pokok di sini adalah "kemauan baik" 

c. Dari kemauan yang baik itulah dihubungkan dengan sustu hal 

yang menyempurnakan yaitu "rasa kewajiban".52 

 Dari pandangan yang dikemukan oleh Immanual kant ini, 

jelas bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan suatu 

                                              
52Ibid., h. 45  
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perbuatan adalah adanya kewajiban dari setiap manusia untuk 

memilih apa yang diinginkan tanpa paksaan dan intimidasi dari 

pihak mana pun dengan rasa tanggung jawab. 

 5. Vitalisme 

Aliran  vitalisme berpendirian bahwa yang menjadai baik 

buruknya perbuatan manusia harus diukur ada tidaknya daya 

hidup (Vitalitas) yang maksimum yang mengendalikan perbuatan 

itu yang dianggap baik. Menurut aliran ini ialah orang yang kuat 

yang dapat memaksakan kehendak dan sanggup menjadikan 

dirinya selalu ditaati.53 

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi kekuatan dari aliran 

adalah dorongan  kekuatan yang berasal dari dalam diri 

seseorang yaitu naluri untuk menetukan sesuatu itu baik atau buruk 

. 

Tokoh utama Vitalisme adalah Fredrich Neitzche (1884)-

1900) yang filsafatnya menonjolkan pada eksistensi manusia baru 

sebagai manusia sempurna yang berkemauan keras menempuh 

hidup baru. Filsafatnya bersiofat atheistis, tidak percaya kepada 

Tuhan dan seabagai konsekwensi pendirinya dia berjuang 

menentang gereja di Eropa.54 

5. Aliran Theologis  

                                              
53 Ibid., h. 46 

54 ibid., h. 45 
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Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik 

dan buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan, 

apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarang oleh-Nya. 

Segala perbuatan yang diperintahkan itu adalah baik dan segala 

yang dilarang oleh Tuhan , itulah perbuatan buruk, yang sudah 

dijelaskan dalam kitab suci..55 

Pemikiran tersebut di atas menujukkan bahwa aliran ini , 

melihat etika dari sudut Ketuhanan yang berarti berkaitan dengan 

agama. Pandangan ini masih bersifat luas karena diketahui 

bahwa agama yang ada di dunia bermacam-macam dan 

berbeda-beda, bahkan banyak bertentangan antara satu agama 

dengan lainnya. Untuk melihat etika dalam pandangan aliran 

Ketuhanan ini, maka perlu dikaitkan dengan  suatu agama , 

sehingga akan lebih jelas dalam memberikan pandangannya 

tentang etika. Misalnya etika theologi Islam. Ini berarti bahwa 

etika ini harus bersumber dari ajaran Allah swt., yaitu prinsip-

prinsip etika yang terdapat dalam al-Quran dan hadis Rasulullah 

saw. 

  

   

   

   

                                              
55 Ibid.,h. 46 
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BAB IV 
ISLAM DAN ETIKA JURNALISTIK 

 
A. Konsep Jurnalistik dalam Islam 

Dalam ilmu sejarah, masa perjalanan hidup umat  manusia 

dapat digolongakan dalam dua zaman yaitu zaman prasejarah dan 

sejarah. Pembedaan kedua zaman tersebut dapat dilihat dari masa 

di mana umat manusia mulai mengenal atau tidak  budaya membaca 

dan menulis. Zaman sejarah merupakan zaman dimana umat 

manusia mengenal budaya baca dan tulis. Artinya bahwa manusia 

telah mengenal dan menemukan bukti peninggalan sejarah berupa 

tulisan-tulisan di dinding atau di batu, lembaran tanah liat, dan batu 

prasasti. 

Dalam Islam, upaya untuk menuntut ilmu pengetahuan 

merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan sebagai 

fungsi kekhalifaan di muka bumi. Menurut al-Quran bahwa Nabi 

Adam as. merupakan nenek moyang manusia pertama di bumi ini 

yang diberikan derajat yang lebih, bahkan para malaikat dan jin 

disuruh untuk bersujud kepada nabi adam. Allah telah mengajarkan 

nabi Adam tentang nama-nama suatu benda sesuai dengan firman 

Allah QS. al-Baqarah (2): 30-31 
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Dengan adanya pengetahuan tentang nama-nama (benda) 

yang diajarkan kepada Nabi Adam, maka menjadi amanah baginya 

untuk memakmurkan  bumi ini. 

Di dalam kitab al-"Aqdu al-Farid dikemukakn bahwa orang 

yang pertama yang menulis tulisan arab tulisan-tulisan lainnya 

adalah Nabi Adam as. tiga ratus tahun sebelum wafatnya. Menurut 

penjelasan Ka'ab al-Akhbar, diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari 

bahwa Nabi saw. Bersabda: "Sesungguhnya nabi Idris as. adalah 

orang yang pertama yang menulis dengan pena , sesudah nabi 

Adam as. " Diriwaykan pula dari Abba: "Orang pertama yang 

membuat tulisan Arab adalah Ismail as. putra Ibrahim as. dan Ismail 

adalah orang pertama yang berbahasa Arab", saat Islam datang di 

tanah Arab, yang mampu menulis Arab hanya tujuh belas orang.56 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa orang yang pertama 

dalam  sejarah yang menorehkan tulisan  adalah Nabi Adam as. 

Pada pembahasan berikutnya penulis akan mengemukakn 

tentang perintah tulis dan baca menurut al-Quran dan penulisan al-

Quran. 

1. Perintah tulis dan Baca Menurut al-Quran 

Perintah menulis dan membaca yang ditujukan kepada 

manusia dalam al-Quran terdapat dalam beberapa surah yang 

                                              
56 Syaikh Ahmad bin Hajar, al-Raddu al- Syafi al- wafir "Ala Man Hafiya Ummiyatta 

Sayyid al-Awa'il wa al-Awakhir, diterjemahkan oleh  M. Halabi Hamdi dan Joko Suryatno 
dengan judul, "Sejarah Baca Tulis: Sifat pada Nabi Muhammad saw." (Jakarta: Pustaka 
Iqra,2001),h. 56 
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salah satunya adalah surah pertama yang diturunkan oleh Allah 

kepada Nabi Muhammad saw. Allah swt berfirman dalam QS. al-

Alaq (96) : 1-5 

 

 

  
 
 

Mengenai penafsiran ayat ini , Quraish Shihab, dalam 

bukunya wawasan al-Quran, menjelaskan bahwa mengapa Iqra 

merupakan perintah pertama yang ditujukan kepada Nabi, padahal 

beliau adalah orang yang tidak mengenal tulisan dan bahkan tidak 

tahu membaca. Beliau menjelaskan bahwa kata Iqra terambil dari 

akar kata yang berarti "menghimpun" sehingga tidak selalu harus 

diartikan dengan "membaca" teks tertulis dengan aksara tertentu. 

Kata "menghimpun " menghasilkan beranekaragam makna seperti 

menyampaikan, menelaah, mendalami. Meneliti, mengetahui ciri 

sesuatu dan membaca, baik teks tertulis maupun tulisan. 

Tanthaawi Jawhaari, menjelaskan bahwa ayat tersebut di 

atas merupakan tantangan yang diberikan kepada bangsa Arab 

pada saat itu, karena bangsa Arab hanya mementingkan tradisi 

pengindraa, hafalan dan tutur kata, dengan menyodorkan hal-hal 

yang tidak kalah pentingnya, yaitu tulisan. Bahkan tidak hanya 

semata-mata menyodorkannya, melainkan mewajibkan membaca 
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dan menulis.57 Al-Maraghi menambahkan bahwa substansi dari ayat 

inilah yang dapat mengubah suatu bangsa yang sangat rendah 

menjadi bangsa bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi dan 

mulia dengan perantaraab keutamaan al-Kalam. Tidak bisa 

dibayangkan jika tidak ada tulisan, tentu ilmu pengetahuan tidak 

akan terekam sehingga agama-agama akan sirna dan bangsa-

bangsa belakangan tidak akan mengetahui sejarah umat 

terdahulu.58 

Selai surah al-Alaq juga terdapat surah al-Baqarah yang 

memerintahkan untuk tulis menulis dalam bidang perdagangan. 

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 282 

      

 

Perintah untuk membuat  tulisan perjanjian dalam soal hutang 

piutang merupakan bukti yang sangat penting dalam soal hutang 

piutang dalam perdagangan, agar supaya pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian tersebut tidak ada yang dirugikan. Al-Maraghi 

menjelaskan bahwa car-cara ini dilakukan sebagai cara untuk 

melindungi hak-hak secar benar. 

                                              
57 Tantawi al-Jawhari , Al-Jawhar fi Tafsir al-Quran al-Karim (Beirut: Mu'assasah al-

Alami,1973),h.220 
 
58 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghiy ,Juz 1 ( Mesir: Mustafa al-Babi al-

Hilmki,1992),h. 71 
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Walhasil bahwa ayat ini mengedepankan signifikan dan 

fungsi dari tulis menulis. 

Ayat lainyang berhubungan dengan tulis menulis dapat 

dilahat dalam QS. al-Qalam (68): 1 

    

 

Abu al-Faraj  menjelaskan bahwa interpretasi terhadap kata 

nun cukup beragam. Pertama, bahwa kata  nun  sebagai dawat 

(tinta). Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas, al-Hasan, dan 

Qatadah yang disandarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah : Hal 

yang pertama kali diciptakan Allah swt adalah qalam , kemudian 

nun yaitu tinta."59 

Pengertian nun  sebagai tinta ternyata lebih memudahkan 

penafsiran kata-kata selanjutnya. Ayat ini, mengisyaratkan sumpah 

Allah dengan tiga hal: tinta, qalam dan tulisan. Allah tidak pernah 

bersumpah, kecuali dengan hal-hal yang agung. Jika ada sumpah 

dengan matahari, malam, dan bulan tentu sumpah dengan tiga hal 

itu pun mengandung keagungan yang serupa. Lewat tinta, qalam, 

dan tulisan, kebodohan dapat dikikis dan peradaban dapat 

ditegakkan.60  

                                              
59 Abu al-Faraj Jamaluddin Abdurrahman, Zaid al-Masiral-Tafsir, Juz VIII ( Beirut: Dar 

al-Kutub al- Ilmiah,1994), h. 92-93 

60 Tanthawi Jawhari,Op.Cit. juz XXX, h. 243-245 
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Penjelasan yang dikemukan oleh Tantawi di atas 

membuktikan bahwa dengan adanya tinta, qalam, dan tulisan akan 

meningkatakn kualitas hidup manusia dengan memahami berbagai 

ilmu pengetahuan secara tersurat atau tertulis. 

Ayat-ayat yang dikemukan di atas menunjukkan kegiatan 

jurnalistik dalam Islam yaitu sustu proses mengumpulkan data untuk 

menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang tertulis yang dapat dinikmati 

oleh seluruh umat manusia. Tulisan-tulisan yang ditulis oleh para 

sejarawan Islam telah memberikan sumbangsih yang sangat besar 

dalam meningkatkat kualitas umat sehingga dapat menjadi khairul 

ummah 

2. Penulisan al-Quran dan al-Hadist   

a. Penulisan al-Quran 

Dilihat dari tinjauan historis , umat Islam adalah umat yang 

beruntung karena Allah swt telah memelihara al-Quran dari orang 

yang dapat merusak, mengganti, membongkar huruf-huruf al-

Quran, sehingga menjadi sebuah kitab suci yang tidak dimiliki oleh 

agama lain. Allah telah berfirman QS. al-Hijr (15): 9 

 

 

 

 

Usaha untuk menulis al-Quran merupakan momentum yang 

sangat baik dalam merekam kata-kata al-Quran sehingga dapat 
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tersebar ke seluruh antero dunia untuk dijadikan sebagai pegangan 

hidup, menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan 

firman Allah swt. QS. al-Baqarah (1): 185 

 

 

Penulisan al-Quran mengalami tiga periodeMuhammad bin 

Shalih al-Usaiman menguraikan dalam karyanya, usuul fi al-Tafsir 

yang dikutip oleh M. Hasbi al-Shiddieq, sebagai berikut::  

     Periode Pertama 

Periode pertama ini terjadi pada masa nabi Muhammad saw. 

masih hidup, meskipun pada saat itu penulisan al-Quran tidak 

gencar ditulis oleh para sahabat, kareana lebih banyak yang 

mengandalkan daya hafalannya ketimbang tulisan. Para sahabat 

pada ketika itu terkenal memiliki daya ingat yang kuat dan hafalan 

yang cepat, dan sedikit yang pintar dalam hal tulis menulis. Ayat-

ayat al-Quran pada saat itu tidak dihimpun atau dikumpulkan dalam 

satu mushaf, bahkan ssetiap kali ayat-ayat al-Quran turun para 

sahabat langsung menghafalnya dan menuliskannya pada pelepah 

kurma, lembaran-lembaran kulit, pecahan-pecahan batu, dan 

sebagainya. 

M. Hasbi al-Shiddieqy mengatakan bahwa tiap-tiap Nabi 

telah menerima ayat-ayat yang diturnkan dan menyuruhnya untuk 

menulisnya. Setiap kali satu surat telah lengkap, Nabi memberinya 

nama sebagai tanda yang membedakan surat itu dengan surat yang 
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lain. Nabi menyuruh meletakkan basmallah di permulaan setiap 

surat baru, atau di akhir surat yang terdahulu letaknya. Demikian 

pula setiap kali surat turun, Nabi menerangkan letaknya. Nabi 

berkata, "Letakkan ayat-ayat ini sesudah itu!", misalnya di surah al-

Baqarah. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi hingga 

sempurnanya al-Quran dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 

hari.61 

 Para penulis wahyu yang terkenal pada masa itu yaitu: 

1. Abu Bakr al-Siddiq 

2. Umar bin al-Khattab 

3. Ustman bin affan 

4. 'Ali bin Abi Thalib 

5. 'Amir ibn Fuhairah, sekaligus penulis surat-surat Nabi 

6. Ubay bi Ka'ab 

7. Tsabit ibn Qais ibn Syammas 

8. Zaid bin Tsabit 

9. Mu'awiyah bin Abi Sufyan 

10. Yazid 

11.Al-Mughirah ibn Syu'bah 

12.Al-Zubair ibn al-Awwam 

13.Khalid ibn Walid 

14.Al-'Ala al-Hadramy 

                                              
61 M. Hasbi al-Shiddieqy, Sejarah dan pengantar Ilmu al-Quran/Tafsir (Jakarta: PT. Bulan 
Bintang,1990),h. 68-69 



 63 

15.Amr ibn Ash 

16.Muhammad ibn Muslamah dan beberapa orang lainnya 

Periode kedua 

  Periode kedua ini berlangsung pada masa kekhalifaan Abu 

Bakr r.a.  pada tahun ke-12 H. Penulisan al-Quran ini 

dilatarbelakangi oleh banyaknya qurra'62 yang terbunuh dalam 

peperangan Yamamah. Diantara mereka adalah Salim Maula bin 

Hudzaifah, salah seorang yang memiliki daya hafal yang kuat dan 

diakui kejujurannya dalam menghafal akl-Quran, sehingga dapat 

menyatakan bahwa beliau boleh diambil ilmu-ilmu al-Qurannya. 

Oleh karena itu , Abu Bakr r.a. memrintahkan pengumpulan al-

Quran.  

Periode ketiga 

  Periode ini terjadi pada masa kekhalifaan Ustman bin Affan 

pada tahun 25 H. Al-Quran sudah selesai ditulis dan dikumpulkan 

pada masa itu. Pada awalnya, penulisan dan pengumpulan al-

Quran ini diprakarsai oleh Umar karena pada salah satu 

peperangan telah tercatat bahwa kira-kira 70 orang dari penghafal 

al-Quran mati terbunuh. Hal inilah yang merisaukan hati umar 

jangan sampai semaua penghafal akan terbunuh dalam setiap 

                                              
62Qurra adalah penulis al-Quran  
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peperangan sehingga askan menyebabkan hilangnya ayat-ayat al-

Quran dalam jumlah banyak.63 

  Di masa pemerintahan Utsman, terdapat perbedaan di 

dlam membaca al-Quran di beberapa wilayah Arab, dan 

memungkinkan adanya kesepakatan dalam membaca al-Quran 

dengan metode yang umum, maka khalifah menmyuruh agar 

beberapa copy al-Quran dibuat dan dikirimkan ke beeberapa 

wilayah Islam untuk dibaca.64 

b. Penulisan dan pengumpulan al-Hadist 

  Ketika kekhalifah Umar bin Khattab, beliau pernah 

merencanakan untuk menghimpun semua hadist Nabi dan para 

sahabat menyetujui hal tersebut. Namun setelah Umar 

melaksanakan shalat istikharah selama satu bulan, beliau 

mengurungkan niatnya. Kekhawatirannya adalah jangan sampai 

umat Islam terganggu konsentrasinya dalam mempelajari dan 

mendalami al-Quran.  

  Sejarah telah mengemukakan bahwa, pada abat pertama 

hijhria perkembangan hadis telah dikenal dengan sebutan masa 

penyebaran hadis. Pada saat itu nabi muhammad saw hanya 

menghafal, karna kondisi masyarakat arab pada saat itu sangat kuat 

                                              
63Hassan Ibrahim Hassan,  Islamic History and Culture diterjemahkan oleh Djahdan 

Human dengan judul Sejarah dan Kebudayaan Islam (Cet. I, Kota Kembang; 
Yogyakarta:1989),h.59 

64Ibid.,h. 59 
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hafalanya atau ingatanya akan tetapi tidak berarti bahwa 

pencacatan hadis tidak ada. Para ulama pada waktu itu banyak 

membuat cacatan hadis, akan tetapi hanya untuk kepentingan 

pribadi pencatatan dan juga belum bersifat massal atau umum.  

  Pertama kali yang berhasil menghimpun hadis adalah 

abubakar ibn hazm, tetapi dinilai oleh para ulama masih kurang 

lengkap. Akan tetapi ibn syihb al-zuhri berhasil menghimpun hadis 

dan dinyatakan lebih lengkap.  

  Usaha menghimpun hadis yang dirintis oleh kedua ulama 

tersebut kemudian dilanjutkan oleh ulama berikutnya, nanti abad 

kedua h baru dapat dilihat bermunculanya beberapa kitab hadis,  

seperti:  

1. al-muwaththa; susunan imam malik bim anas.  

2. al- musnat; susunan imam asy-syafii  

3. al- jami; susunan abdul rasak alshamaniy  

4. al-sunan; susunan alausay  

5. al-sunan ;susunan al-humaidy.  

Perkembangan selanjutya yang menjadi perhatian besar dari 

kalangan ulama adalah Kitab al-Muaththa yang berisi 1726 hadits 

dari Nabi muhammad  saw, sahabat dan tabi'in dari hasil penelitian 

menyatakan bahwa, jumlah hadits itu terdapat 600 hadits musnad, 

228 hadits mursal 613 hadits maqthu'. Dan bila dilihat dari segi 

kualitas sanad, hadits yang terkandung di dalamnya ada yang 

ahahih hasan dan ada yang dhaif.    
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Pada abad III H. adalah abad yang sangat gemilang bagi 

perkembangan hadist. Di abad ini, lahirlah tokoh-tokoh hadist yuang 

terkenal, juga lahir pula kutub al-Sittah  yang hampir mengumpulkan 

semua hadist sahih. Kitab ini dianggap oleh umat Islam sebagai 

kitab hadist yang mu'tamad . Kitab tersebut adalah : 

1. Kitab al-Jami' al-Shahih oleh Bukhari (194-256 H) 

2. Kitab al-Jami' al-Shahih oleh Muslim ( 215-276 H) 

3. Kitab al Sunan oleh an-Nasai ( 215-303 H) 

4. Kitab al-Sunan oleh Abu Daud ( 202-269 H) 

5. Kitab al-Sunan oleh at- Turmudzi ( 209- 269 H) 

6. Kitab al-Sunan oleh Ibnu Majah ( 209- 276 H)65 

Selanjutnya pada abad IV merupakan pemisahan antara 

ulama Mutaqaddimin dan ulama Mutaakhirin. Ulama Mutaakhirin 

menghimpun hadist-hadist dan berpegang pada kitab-kitab hadist 

seperti yang telah ditempuh oleh ulama sebelumnya, juga menyusun 

kitab dengan sistem baru, hal ini dapar dilihat pada kitab-kitab yang 

dihimpun antara lain : 

1. Kitab atraf kitab hadist yang hanya menyebut sebahagian matan 

hadist tertentu kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan 

itu. Sanad yang berasal dari kitab hadist yang dikutip matannya 

itu meupun lainnya, contohnya atraf al-Sahihan, susunan Abu 

Muhammad Khalaf ibn Muhammad al- Wasity ( 401 H) 

                                              
65 Lihat Subhi al Shalih, Ulum al- Hadist wa Mustahu ( Cet. XVII; Beirut : Dar al-Ilm Li 

al- Malayin,1998),h.122 
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2. Kitab Mustakharaj, yaitu kitab hadist yang memuat matan-matan 

hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau 

keduanya atau lainnya , kemudian penyusun meriwayatkan 

matan-matan hadist dengan sanadnya sendiri yang berbeda-

beda, contohnya Mustakharaj Shahih Bukhari, susunan al- Jurjan 

dan sebagainya. 

3. Kitab Mustadrak, yaitu kitab-kitab yang menghimpun hadist-

hadist yang memiliki syarat-syrata Bukhari dan Muslim atau 

memiliki syarat-syarat dari salah satunya. Contohnya al- 

Mustadrak susunan al- Hakim ( 321-405 H). 

4. Kitab al-Jami', yaiotu kitanb hadist yang menghimpun hadist-

hadist Nabi saaw. telah termuat dalam kitab-kitab yang telah 

ada, misalnya al-Jami' bain al-shahiain yang menghimpun hadits 

shahih bukhari dan muslim, oleh ibn furat. berkaitan dengan al- 

jami ini, ada beberapa kitap jami misalnya yang ditulis oleh ibn 

katsir (W 774 H) dan al-suyuti (W911 H).66 

Setelah itu, karena menghimpun hadits-hadits shahih dirasakan 

suda maksimal, tetapi disisi lain ulama menyadari bahwa hadits-

hadits yang telah disusun itu akan dijadikan rujukan keagamaan oleh 

generasi berikutnya, maka mereka merasa perlu membubuhkan 

komentar-komentar mereka terhadap hadits-hadits 

tersebut,sehingga bersamaan dengan penulis al-jami atau 

                                              
66 Lihat M. Zuhri, Hadist nabi Telaah Historis dan Metodologinya, (cet. I; Yogyakarta: 

Tiara Wacana Yogya, 1997),h. 64 
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pengumpulan hadits-hadits tertentu seperti yang disebutkan 

terdahulu, juga dilakukan persyaratan hadits, misalnya yang 

dilakukan oleh ibn Hajar, mensyarahkan kitab Shahih Bukhari 

dengan kitabnya yang diberikan judul Fath al-Bary. Hal serupa 

dapat dilaksanakan pula oleh al-Kurmani (775 H) dengan nama 

kitabnya al-Kawakib al-Durri dan oleh Qasthalani (851-923 H) 

dengan nama kitab Isyad al-Sari.  

  Sementara itu shahih muslim, disyarahkan oleh beberapa 

ulama misalnya; imam al-Nawi (676 H) dengan judul Minhaj al- 

Muhaddisin, al-Masari (536 H) dengan judul al-Muslim bi Fawaid 

muslim, al-Qadhi Iyadh (544 H) debgan judul al-ikmal, dan al-

zawawi (744 H) dengan judul ikmal al-Ikmal.67  

Demikian usaha para ulama, yakni mulai pertengahan abad  

hingga sekarang dalam melestarikan hadits – hadits Nabi saw. lalu 

mengembangkan dengan penyusunan kitab-kitab baru, yang 

diklasifikasikan sebagai berikut; kitab syarah, yaitu kitab yang 

didalamnya dimuat uraian dan penjelasan kandungan hadits. Kitab 

mukhtasar, yaitu kitab yang berisikan petunjuk-petunjuk praktis, 

biasanya berupa kode-kode huruf untuk mempermudah 

mendapatkan atau menjari matan hadits pada kitab-kitab tertentu, 

yaitu kitab hadits yang telah dialihbahasakan. 

                                              
67Ibid., h. 64  
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Walhasil, pengumpulan al-Quran dan al-Hadist ini 

merupakan kegiatan jurnalistik dalam konsep Islam, karena kita 

ketahui bahwa jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan data, 

mengolah kemudian disebarkan kemasyarakat melalui media. 

Jadi kegiatan jurnalistik dalam Islam yang dijelaskan diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Para sahabat dan  ulama yang mengumpulkan al-Quran dan al-

Hadist melalui pelepah kurma, kulit domba dan lain-lain dapat 

disebut jurnalis  (wartawan) dewasa ini. 

2. Data-data berupa al-Quran dan al-hadist dikumpulkan kemudian 

melalui proses penyeleksian dari lembaran-lemabaran mushaf. 

3. Media yang digunakan adalah  kertas-kertas yang dikumpulkan 

sehingga menjadi suatu kumpulan berupa buku. 

 

B.Etika jurnalistik dalam Islam 

 1. Kejujuran 

Kejujuran dalam kamus bahasa Indonesia adalah sifat 

(keadaan) jujur; ketulusan (hati); kelurusan (hati).68  

Seorang jurnalis dalam melaksanakan kegiatannya dalam 

mencari berita, mengumpulkan, mengola berita dituntut untuk jujur 

dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Baik jujur pada 

sifat yang melekat pada jurnalis maupun terhadap berita-berita yang 

                                              
68Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit. h. 479  
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disampaikan.itu. Seorang wartawan harus bersifat objektif dalam 

melihat, mendengar peristiwa atau kejadian yang diliputnya. 

Seorang jurnalis dituntut juga untuk sportif untuk mengakui kekeliruan 

dan kesalahannya.  Jujur juga berarti adil dalam menyampaikan 

berita dengan tidak memihak ke mana-mana. 

Unsur kejujuran dalam menyajikan berita harus melalu proses 

sesuai dengan etika kurnalistik. Informasi yang jujur merupakan kunci 

kesuksesan bagi jurnalis  dan kunci keberhasilan institusi dimana ia 

bekerja.Audiens, pemirsa, khalayak tidak boleh kehilangan 

kepercayaan informasi yang disuguhkan oleh jurnalis. Sekali saja 

masyarakat dibohongi, maka boleh jadi selamanya kepercayaan 

akan hilang dan kondisi semacam ini merupakan awal kehancuran 

karir jurnalis. "Semakin baik seorang jurnalis, ia makin mampu 

mendekati objektivitas.69 

Dalam al-Quran kejujuran diistilahkan dengan amanah, ghair 

al-takdzib, Shidiq, al-haq. 

a. Amina (amuna)  

Percaya dalam al-Quran biasa diungkapkan dengan kata 

amana  kata-kata ini dalam berbagai bentuk jadiannya di dalam al-

Quran cukup banyak; yakni 834 buah, termasuk di dalamnya istilah 

                                              
69 William L. River dan Cleve Mathews, Op. Cit. h. 10 
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amanat.70  tetapi kata amana lebih berkonotasi kepada pengertian 

kepercayaan kepada tuhan atau kepada kekuatan gaib. Istilah 

kepercayaan/jujur itu sendiri dalam al-Quran di ungkapkan dengan 

kata amina dan amuna.  

 Kata amanah  terambil dari kata amuna-yamunu-amanatan. 

Secara harfiyah dapat diterjemehkan dengan tidak menipu atau 

tidak membelot atau juga dengan istilah amin-amna. Yang 

mengungkapkan amanat terhadap al-Quran pada 6 tempat; 2 buah 

dalam bentuk murfad (singular), dan 4 kali dalam bentuk jama 

(plural). Contohnya pada QS. al-Nisa (4): 58 

 

 

 

Amanah dalam pengertian yang sempit adalah pemelihara 

titipan dan mengembalikanya kepada pemiliknya dalam bentuk 

semula. Sedangkan dalam pengertian yang luas amanah 

mencangkup banyak hal: menyimpan rahasia orang, menjaga 

kehormatan orang lain, menjaga duirinya sendiri, menunaikan tugas-

tugas yang di berikan kepadanya dan lain-lain sebagainya.71 Tugas-

tugas yang dipikulkan Allah kepada umat manusia, oleh al-Quran 

disebut sebagai amana(amanataklif). Amanataklif inilah yang paling 

                                              
70 Muhammad Fuadi 'abd al-Baqiy, Al-Mu'jam al-Muifahras li Alfaz al-Quran al-

Karim, Dar al-Fikr, 1992),h. 103 
71 Yunahar Liyas, Kuliah Akhlak (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999),h. 

50 
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berat dan besar. Mahluk-mahluk Allah yang besar, seperti langit, 

bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, lautan dan 

pohon-pohon yang lainya, tidak sangup memikulnya. Lalu manusia 

larena kelebihan yang di berikan Allah kepadanya berupa akal 

fikiran, perasaan kehendak dan sebagainya mau menanggunya. 

Allah telah berfirman QS. al-Akhzab ( 33 ): 72 

 

 

 

 

1. memelihara titipan dan mengembalikanya seperti semula      

Apabila seorang muslim dititipi oleh orang lain, misalnya 

barang berharga, karna bersangkutan akan pergi jauh keluar negri, 

maka titipan itu harus di pelihara dengan baik dan pada saatnya 

dikembalikan kepada yang punya, utuh seperti semula. Dalam hal ini 

Allah SWT berfirman: bila yang menerima titipan punya niat baik 

untuk mengembalikannya seperti semula, maka Allah akan 

membantunya untuk memeliharanya. Rasulullah saw bersabda:  

Di antara sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad saw sejak 

mudanya di Mekkah sudah terkenal dengan gelar al-Amin adalah 

karena beliau sangat dipercaya oleh penduduk Makkah untuk 

menyimpan  dan memelihara barang titipan, kemudian 

mengembalikannya seperti semula. Penduduk-penduduk Makkah 

yang akan keuar negri merasa aman dan tenang menitipkan 
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barang-barang berharganya kepada beliau. Bahkan sebelum 

sebelum Hijrah pun Rasulullah saw menyuruh Ali ibn Abi Thalib 

berangkat Hijrah belakangan supaya dapat mengembalikan 

beberapa barang titipan yang masih ada pada beliau.  

Pada periode Makkah, Allah baru sebatas menyatakan bahwa 

orang yang memelihara kepercayaan (amanah) adalah sebagai 

bukti keberuntungan orang beriman dan memperlihatkan betapa 

senangnya seseorang. Dalam surat al-Muminun ayat 8 di tegaskan 

bahwa salasatu indikator orang beriman yang beruntung adalah 

sejauhmana ia mampu memelihara amanah yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan pada surat al-Maarij ayat 32, Allah 

mengatakan orang yang (antara lain) mampu memelihara 

amanahnya, akan terhindar dari sifat gelisah bila di timpa musibah, 

dan tidak bersifat kikir kalau ia mendapat kebaikan atau rezeki dari 

Allah. Karna ia mengalami ketenangan bathin dan senantiasa suka 

memberi, atau punyai kepedulian sosial, maka Allah telah 

menjanjikan kekekalan dan kemuliaan tinggal di syurga. Dari konteks 

komunikasi bila dipahami ketidak-jujuran  dalam  

b. Shidq 

Sifat jujur dalam al-Quran juga diungkapkan dengan kata 

shidiq. Kata ini dalam banyak sering dikontradiksikan dengan kata 

kidzb. Jika di hitung kata shidq dalam berbagai bentuk, baik kata 

kerja maupun isimnya, maka akan ditemukan sebanyak 270 kali 

dalam al-Quran. Shidq dalam bentuk mufrad hanya ada tiga buah, 
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sedangkan dalam bentuk jamak mencapai 57 buah. Kata al-Shidq 

ditemikan pada 10 tempat. Di antaranya adalah dalam QS. Maryam 

(19): 50 dan QS. al-Syu'ara (26): 84 dengan ungkapan lisana 

shidiqin (buah tutur yang baik). Keduanya menggambarkan nabi 

ingin menjadi buah bibir di kemudian hari. Firman Allah QS. Maryam 

(19): 50. dan QS. al-Syu'ara (26): 84) 

 

 

 

 

Seorang manusia  apalagi jurnalis Islam dituntut untuk selalu 

berada dalam keadaan benar lahir batin; benar hati, benar 

perkataan, dan benar perbuatan. Antara hati dan perkataan harus 

sama, tidak boleh berbeda apalagi antara perkataan dan 

perbuatan. Seorang jurnalis dituntut untuk menyampaikan berita apa 

adanya dengan tidak menambah berita tersebut untuk menghindari 

kekacauan. 

Benar hati , apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah 

swt dan bersih dari segala penyakit, benar perkataan, apabila 

semua yang diucapkan adalah kebenaran bukan kebatilan dan 

benar perbuatan apabila semua yang dilakukan sesuai dengan 

syari'at Islam. 

Rasulullah saw memerintahkan setiap manusia termasuk 

jurnalis untuk selalu shidq karena sikap shidq akan membawa 
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kepada kebaikan dan mengantarkannya kepada syurga. Sebaliknya 

belaisu melarang umatnya bverbohong, karena kebohongan akan 

membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa 

kepada neraka. Beliau bersabda: 

 

 

 

 

 

Tejemahannya: 

" Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran 

membawa kepada kebaikan dana kebaikan membwa kepada 

syurga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan 

ditulis oleh Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah sifat 

bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan 

kejahatan membawa kepada neraka.Orang yang selalu berbohong 

dan mencari cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagi 

pembohong. (al-Bukhari)." 

c.Ghair al-Kidzb 

  Secara etimologi, kata al-Kidzb merupakan lawan dari 

kata al-Shidq. Lafadz Kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 

sebanyak 283 buah di dalam al-Quran. 

2. Al-Hikmat (Kebijaksanaa) 



 76 

Kata al-Hikmat   berasal dari huruf-huruf ha, kaf dan mim 

yang mempunyai pengertian dasar mencegah.72 Mencegah dalam 

penegrrtian dasar bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan.73 atau 

mencegah dari kerusakan.74 

Dalam al-Quran, term al-Hikmat  dinyatakan dalam bentuk 

masdar. Term tersebut dinyatakan sebanyak dua puluh kali dalam 

al-Quran pada dua belas surat.75 Ayat-ayat tersebut terdapat 

dalam: QS. al-Nahl (16): 125, QS. al-Isra' (17): 39, QS. Luqman (31): 

12, QS. al-Zukhruf (43):63, QS.al-Qamar (54):5, QS. al-Baqarat 

(2): 32,139, 151, 231, 251, dan 269, QS. Al- Imran (3): 48,89 dan 

164, QS. al-Nisa (4): dan 113, QS. al.Maidat (5): 110, QS al-Ahzab 

(33): 34 dan QS. al-Jumu,at (62):2. 

Salah satu surat yang sangat populer dikalangan umat Islam 

yang berkaitan dengan al- hikamh ini adalah QS. al-Nahl (16): 125 

 

 

                                              
72 Ibn Faris, Mu'jam Muqayis, juz II (t.d),h. 91 

 
73Al-Raqib al-Asfahaniy, Mu'jam Mufradat al-Far al-Quran (Beyrut: Dar al- Fikr, 

t.th),h. 126  
 
74 Jamal al-Din Muhammad al-Ansariy Ibn Maneur, Lisan al- 'Arab, Juz XV (Mesir:  

Al- Dar al-Misriyyat li al-Ta'lif wa al- Tarjamat, t.th),h. 33 
 
75 Lihat Zmuhammad Fu'ad al-Baqi , Al-Mu'jam  al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-

Karim (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1987),h.213-214 
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Kata al-Hikmat di atas menyampaikan kebenaran melalui 

aspek keilmuan dan akal.76 Menurut al-Qasimiy bahwa al-Hikmat 

adalah ucapan yang benar dan memperjelas kebenaran dan 

menghilangkan keragu-raguan.77 

Jadi, jika al-Hikmah dikaitkan dengan jurnalistik dengan 

melihat pengertian yang dikemukakan oleh al-Qasimy berarti 

ucapan yang benar  adalah baik dari pemberi informasi atau jurnalis 

itu sendiri harus memberikan informasi yang benar yang diucapkan 

kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan oleh jurnalis, kemudian 

memperjelas kebenaran artinya  informasi yang didapatkan harus 

diteliti secara mendetail dengan memperhatikan kredibiltas dan 

keakuratan informasi yang diberikan dari informan dan 

menghilangkan keraguan berarti informasi yang diberikan dari 

informan yang memiliki kredibilitas harus dipercaya dan sebagai 

jurnalis harus selalu berfikir positif. 

Selanjutnya dijelaskan oleh al-Tabataba'iy bahwa al-Hikmat 

dalam konteks ayat tersebut ialah cara menyampaikan kebenaran 

dengan ilmu dan akal. Penyampaian itu dilakukan dengan 

menggunakan cara yang menyentuh nurani manusia.78 Sedangkan 

                                              
76Muhammad Husein al-Thabataba'iy, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Juz XII (beirut: 

Dar al-Fikr, t.th),h, 372 
 
77Muhammad Jamal al-Dinb al-Qasimiy, Tafsir al-Qasimiy, juz IX ( Beirut: Dar al-

Fikr,177 

78Lihat Al-Tabataba'iy , Op. Cit. , Juz XIII, h. 372. 
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menurut muhammad al—Abi Bakr mendefinisikan al-Hikmat sebagai 

spesifikasi ilmu pengetahuan tentang sesuatu objek.79 

 

 

 

Ayat-ayat al-Hikmat di dalam al-Quran mengandung empat 

pengertian pokok,80, yaitu: 

a. anjuran untuk melakukan perintah dan menjauhi larangannya 

dalam QS. al-Nahl(16):125 

 

b. pemahaman dan pengetahuan dalam QS. Lukman (21): 12 

 

 

c. Kenabian dan Kerasulan dinyatakan dalam QS. sad (38): 20 

 

 

                                                                                                                                 

 
79 Muhammad al-Rasyid ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qadir, Mukhtar al-Sihah (Bairut: 

Dar al-Fikr, 1981M),h.38 
80Al-Fayruzabadiy menjelaskan bahwa lafadzh al-Hikmah, mempunyai enam 

pengertian yaitu: a) kenabian dan kerasulan, Qs al-Imran (3): 48, QS. Shad (38): 20, QS. al-
Baqarah (2): 251, b) al-Quran , dan tafsir dan ta'wil danperkataan yanag benar , QS. al-
Baqarah (2) : 269) , C). pemahaman yang mendalam dan pemahaman agama , QS. 
Maryam (19): 12, dengan) pelajaran yang baik , QS. an-Nisa' (4): 54 , al-An'am (6): 89, e) 
ayat-ayat al-Quran , perintah-perintah dan larangannya, QS an-Nahl (16): 125, dan f) 
kecerdessan akal sesuai dengan hukum-hukum syari'at , QS. Luqman (31): 12 Lihat Mujiduddin 
Muhammad bin Ya'kub al- Fauruzabady, Basa'ir Zawi al-Tamyiz fi lafa'if al- Kitab al-Aziz, 
jilid II (t,d.),h. 490 
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d. Pengajaran dan peringatan dapat ditelusuri dalam QS. al-Nisa 

(3):54 

 

 

 

 

                

                

       

 

 



BAB II    
TINJAUAN UMUM JURNALISTIK 

 

A.Pengertian Jurnalistik 

 Istilah jurnalistik pada saat ini, mungkin sudah tidak asing lagi 

terdengar di telinga . Di era sekarang ini berbagai media informasi dan 

telekomunikasi sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, 

khususnya di perkotaan, bahkan media massa dapat mempengaruhi 

masyarakat sampai kepolosok-polosok pedesaan. Televisi dan radio 

bukan lagi barang yang dianggap mewah, sehingga banyak 

masyarakat desa yang memilikinya. Sehingga dari media massa itulah 

kerap sering termuat istilah jurnalistik. Karena media massa sebagai 

sarana penyaluran kegiatan hasil kerja jurnalistik  . 

 Dari segi asal katanya, istilah jurnalistik berasal dari journalistiek    

( bahasa Belanda), sama halnya dengan istilah dalam bahasa Inggris 

yaitu Journalism yang bersumber dari perkataan jounal, yang 

merupakaan terjemahan dari bahasa latin diurna yang berarti                     

"harian" atau "setiap hari", di mana segala berita yang pada hari itu 

termuat dalam lembaran kertas yang tercetak. 

 Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan hahwa jurnalistik 

adalah 1) pekerjaan mengumpulkan , menulis, mengedit dan 

menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya; kewartawanan, 2) 



yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran.1 Melihat 

pengertian di atas, maka pada point pertama  memberikan pemahaman 

yang lebih jelas di bandingkan pada point kedua karena pada point 

pertama memberi perincian yang mendalam mulai dari proses 

memgumpulkan berita hingga  penerbitan pada surat kabar (media 

cetak), meskipun di era sekarang ini, bukan hanya media cetak tetapi 

juga media elektonik yang menjadi media bagia kegiatan jurnalistik. 

 Untuk memahami lebih jauh dan lebih komprehensip tentang 

pengertian jurnalistik yang memiliki pengertian yang beragam 

tergantung dari sudut pandang mana melihatmnya, maka penulis akan 

mengemukakan berbagai pendapat para ahli tentang jurnalistik 

Dalam Buku Fundamentals of Jurnalism, dikemukakan bahwa " 
Journalism is fascihating field that takes its practitioners to the 
places where things are happening and and the people who are 
making history.2 

 
 Selanjutnya menurut Junaedhie bahwa jurnalistik adalah suatu 

kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan 

berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari 

yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa jurnalistik adalah suatu bidang profesi 

                                              
1  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2003),h 482-483 
 
2 Spencer Crump, Journalisms Dimensions: The Past and Future, (Mc. Graw-Hiil : 

United States of America, 1974),h. 1 



yang menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari, secara berkala 

dengan menggunakan sarana media massa yang ada.3 

 Berikutnya pengertian jurnalistik menurut M. Djan  Amar adalah 

usaha memproduksi kata-kata dan "gambar-gambar" dan dihubungkan 

dengan proses transfer ide/gagasan dalam bentuk suara , inilah 

sebagai cikal bakal makna jurnalistik secara sederhana.4 

 Pengertian jurnalistik lebih lanjut dikemukakan dalam buku yang 

berjudul Studi Ilmu Publisistik. Jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam 

komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun 

ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sehari-

hari yang umum dan aktual dalam waktu yang secepat-cepatnya.5 

 Kermudian menurut M. Ridwan, jurnalistik ialah suatu kepandaian 

praktis mengumpulkan, menulis, mengedit berita, untuk pemberirtaan 

dalam surat kabar , majalah, atau terbita berkala lainnya . Selain 

bersifat keterampilan praktis , jurnalistik juga sebuah seni.6 Sedangkan 

menurut Riyati Irawan , jurnalistik adalah salah satu bentuk 

publisitik/komunikasi yang menyiarkan berita dan atau ulasan beita 

                                              
3 Junaedhie Kurniawan, Ensiklopedi Pers Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1991),h. 116-117 
 
4 M. Djan Amar, Hukum Komunikasi Jurnalistik (Bandung: Alumni,1984),h.  
 
5 M.O Palapah dan Atang Syamsuddin, Studi Ilmu Publisistik, (Bandung : Fakultas 

Publisistik UNPAD Bandung, 1975), h. 17 
 
6 M. Ridwan, Objektifitas pemberitaan pada surat kabar  Indonesia ( Makassar: 

Unhas University, 1992), 24-25 



tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan  

secepat-cepatnya. 

 Melihat pengetian jurnalistik di atas yang beragam maka penulis 

dapat menyimpulkan , bahwa kegiatan jurnalistik dilakukan dengan : 

1.Seorang wartawan (jurnalis) mengumpulkan, mengola, menulis, 

mengedit data, sehingga menghasilkan informasi atau berita. 

2. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian di diproses untuk 

menghasilkan berita yang menarik dan di tempatkan di media massa, 

seperti surat kabar, majalah dan lainnya. Karena perkembangan  

zaman maka jurnalistik  tidak hanya terbatas pada media cetak tetapi 

juga media elektronik seperti televisi, radio bahkan internet. 

3. Berita tersebut kemudian di sebarluaskan ke masyarakat. 

 

B. Sejarah Jurnalistik 

Pada dasarnya bahwa perkembangan jurnalistik tidak dapat 

dipisahkan dengan sejarah penemuan huruf, sejarah penemuan alat-

alat pencetak, alat-alat tulis, sejarah grafika dan penemuan-penemuan 

lain yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang 

semakin canggih. 

  Sejarah jurnalistik pun tidak dapat dipisahkan dari proses 

perkembangan ilmu komunikasi, karena merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam proses hubungan manusia dengan manusia. Dengan 

adanya hubungan ini, maka manusia mampu beradaptasi dengan 

lingkungan sekitarnya. 



  Begitu juga sejarah jurnalistik tidak dapat dipasahkan dari 

keinginan manusia untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan 

kebutuhannya, sehingga pada akhirnya manusia tidak akan puas 

terhadap apa yang diperolehnya dan memotivasi untuk menghasilkan 

alat-alat yang baru untuk memuaskan dirinya. 

  Pengetahuan tentang jurnalistik dimulai pada tahun 2000 

SM. Saat itu, bangsa Babilonia memiliki penulis-penulis sejarah yang 

mencatat berbagai macam peristiwa sehari-hari untuk kepentingan 

negara. Peninggalan sejarah dari bangsa Babilonia ini banyak sekali, 

berupa tulisan-tulisan di tembok-tembok, candi-candi, tonggak, serta 

gambar-gambar yang memiliki makna. Kesemua peninggalan tersebut 

merupakan pengumuman pemerintahan kerajaan yang sangat penting. 

  Pada awal berdirinya kerajaan Romawi kuno, setiap 

pendeta tertinggi menuliskan peristiwa-peristiwa yang sangat penting di 

atas sebuah papan tulis .Papan putih ini di tempat disetiap rumah 

pendeta dan dijadikan sebagai arsip kerajaan yang lazimnya disebut 

Annalen  yang artinya catatan tahunan 7. Begitu pula ketika ingin 

memberikan informasi kepada masyarakat, maka yang digunakan 

adalah  "papan pengumuman" yang dipasang di alun-alun, karena 

rakyat biasanya  berkumpul dan berada di daerah tersebut. 

  Pada saat itu, papan pengumuman tersebut merupakan 

satu-satunya media yang digunakan untuk menyebarluaskan  informasi 

                                              
7 J.W. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik( Pengetahuan Praktis Bidang Kewartawanan, 

Suratkabar-Majalah, Radio dan Televisi), (Bandung: Alumni, 1991),h.72 



kepada rakyat. Papan pengumuman itu dikenal dengan nama  "acta 

diurna" yang berasal dari kata acta yang artinya catatan dan diurna 

berarti harian, dengan demikian acta diurna adalah  catatan harian 

atau kejadian sehari-hari. 

  Para ahli telah sepakat bahwa acata diurna merupakan 

surat kabar yang pertama di dunia meskipun jika dibandingkan dengan 

pengertian surat kabat sekarang ini. Jika melihat fungsi dari acat diurna 

dan surat kabar sekarang ini, maka memiliki fungsi yang sama, yaitu 

memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi dari segi persyaratan 

acat diurna hanya memenuhi syarat aktualitas dari surat kabar. Jika 

diteliti, hal ini tidak mengherankan kerana pada waktu itu berita yang 

dianggap penting saja yang  disebarkan kepada rakyat Romawi. 

  Seorang ahli sejarah Romawi bernama Suetonius 

menceritakan bahwa pada waktu Caesar dinobatkan sebagai "konsul" 

pada tahun 59 SM., kemudian memerintahkan agar acta diurna itu 

dipasang di Stadion Romawi. Tujuan pemasangan tersebut agar setiap 

orang dapat membaca dan menyalinnya, sehingga dapat 

menyampaikannya kepada orang lain yang belum mengetahui informasi 

tersebut.  

  Karena pentingnya acta diurna ini, maka acta diurna tetap 

dipelihara, bahkan pemgumuman-pemgumuman yang dimuat di 

dalamnya diharapkan dapat diinformasikan lebih luas lagi dari 

penyebaran sebelumnya. Dengan adanya penyebaran tersebut maka 



rakyat Romawi dengan cepat mengetahui apa yang diperintahkan oleh 

Raja atau Kaisar serta ketentuan-ketentuan larangan yang harus ditaati. 

  Untuk memperoleh informasi pada waktu itu, bagi orang-

orang Romawai kaya yang mempunyai banyak uang dan budak, 

maka budak yang memiliki kepandaian menulis dan membaca 

mencatat isi acta diurna tersebut kemudian disampaikan kepada 

majikannya. Dengan demikian para bangsawan tersebut dapat 

mengetahui pengumuman yang ada pada acta diurna. Kegiatan 

yang dilakukan oleh para budak tersebut secara terus menerus, 

maka timbullah " Slave Reporter ". Mereka selain bertugas sebagai 

pencatat acta diurna diwajibkan juga untuk mengikuti rapat-rapat 

senat dan mencatat apa yang dibicarakan, kemudian hasilnya 

disampaikan kepada majikannya secara tertulis. 

  Jadi para budak tersebut pada waktu itu bukan hanya 

mengurus keperluan-keperluan para majikannya di rumah,  

melainkan juga bertugas untuk memberikan informasi kepadanya 

dengan mencatat  pemgumuman yang ada di acta diurna. Dengan 

adanaya tugas tersebut maka para budak berinisiatif untuk 

memperjualbelikan pengumuman yang ada diacta diurna dan berita 

lainnya yang dianggap penting seperti berita perniagaan. 

  Selain acta diurna juga ada acta senatus. Acta senatus ini 

hanya memuat khusus berita-berita senat, karena dipasang di 

tempat umum, maka isi pesannya juga bersifat umum. Siapa saja 

bisa membacanya. Dari papan inilah berita-berita tentang 



kekaisaran yang baik-baik tersebar sampai ke luar Roma, melalui 

pelaut-pelaut yang singgah di kota Roma. Nasib acta diurna dan 

acta senatus ikut lenyap bersama lenyapnya kekaisaran Romawi 

Kuno.8 Namun demikian bahwa sejarah  telah mencatat kedua acta 

ini sebagai cikal bakal surat kabar walaupun tidak dapat dikatakan 

sebagai surat kabar, juga bagi pelaut-pelaut yang menyebarkan 

informasi sampai keluar Romawi dapat disebut sebagai sarana, 

sebab melalui pelaut-pelaut tersebut  berita-berita yang dimuat 

dapat tersebar luas. 

  Fugger Zeitungen adalah surat-surat berita yang diperoleh 

dan dihimpun oleh keluarga Fugger dari tahun 1568-1605. Saat ini 

masih tersimpan di Kantor Dagang Besar Fugger di Augsburg. Surat-

surat berita tersebut berasal dari beberapa sumber dan hanya 

dengan tulisan tangan. Di antara pengirimnya adalah  Jertemias 

Krasser yang meninggal di Augsburg pada tahun 1596. 

Penggantinya Jeremias dengan menggaji orang-orang untuk 

mencari, mengumpulkan, menulis dan mengirimkannya kepada 

pelanggannya. Surat kabar tulisan tangan untuk pertama kalinya 

dibuat dan dikembangkan di kota venesia pada tahun 1536. Tulisan 

tangan tersebut  dikenal dengan nama Gazetta, yang merupakan 

mata uang kecil di Venesia.9 

                                              
8 Ibid,…h. 72 

9Ibid,..h. 73  



  Surat kabar tulisan tangan ini, dicetak dan disebarkan pada 

abad XVI. Selain di Venesia, juga sudah ada surat kabar tulisan 

tangan di nederland dan Inggris yang dimanfaatkan oleh Ratu 

Elizabeth untuk kepentingan dirinya sendiri. 

  Gambaran  di atas tentang sejarah awal lahirnya surat 

kabar  merupakan bukti bahwa kebutuhan manusia akan informasi 

sangatlah penting tanpa melihat batas dan jarak waktu yang 

ditempuh untuk memperoleh informasi tersebut. Ini juga membuktikan 

bahwa manusia memiliki sifat ingin tahu terhadap berbagai 

persoalan. 

  Sejak surat kabar pertama di terbitkan  di Perancis pada 

tahun 1631 dengan nama Gazette de Franca, yang merupakan surat 

kabar resmi pemerintah, maka surat kabar lainnya yang ada 

merupakan surat kabar gelap. Pada zaman raja-raja yang 

mempunyai sifat monarchi absolut menggunakan surat kabar sebagai 

alat penguasa.  

  Dari kata acta diurna, anales dan acta senatus tersebut 

melalui berbagai jaman timbullah kemudian istilah jurnalistik 

sekarang ini. 

  Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam 

perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan ada yang menamakan 

atau menggunakan istilah " Zeitungswissenchaft" atau dalam bahasa 

Belanda dengan istilah "Dagbladwetenschap" atau ilmu 

persuratkabaran. Ilmu ini dipelopori oleh Prof Dr. Karl Bucher 



sebagai orang pertama yang mengajarkan ilmu tersebut di tingkat 

Perguruan Tinggi di Universitas Bazel pada tahun 1884 di Swiss. 

Kemudian pada tahun 1892 baru dilanjutkan di Universitas Leipzig 

Jerman.10 

 

 C.Bahasa Jurnalistik 

  Ragam jurnalistik memiliki ciri atau sifat tersendiri bila 

dibandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesia di luar konsep 

dan kerja jurnalistik. Dalam aktifitas jurnalistik bahasa memegang 

peranan yang sangat penting karena efektifitas penayampaian 

informasi dan pesan sangat dipengaruhi oleh bahasa yang 

digunakan. 

   Bahasa Indonesia yang digunakan dalam media cetak 

berupa surat kabar, dan majalah cenderung mencerminkan bahasa 

resmi ragam tulisan atau sekurang-kurangnya diharapkan bahasa 

Indonesia dalam surat kabar dan majalah selalu ragam baku. 

Pernyataan ini sesiau dengan  pendapat yang dikemukan oleh 

Moeliono.11 

                                              
10Toha Jahja Oeman, MA., Ilmu Dakwah, (Lakarta: Wijaya, 1971),h. 11 

 
11Moelono Anton M, Bahasa Indonesia dan Ragam-ragamnya: dalam Pembinaan 

Bahasa Indo nesia ( Jakarta: bharatara, 1980),h. 19-20 
 



   Bahasa Indonesia ragam jurnalistik memiliki sifat yang 

ekonomis yang menunjuk kepada penggunaan kata secara hemat 

yang bertujuan untuk menghindari pemakaian kata yang sebenarnya 

tidak perlu. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan 

jurnalistik harus singkat, padat dan jelas untuk menghemat ruang  

dalam media yang dimaksud. 

   Untuk memahami bahasa jurnalistik ini, maka penulis akan 

memberikan pengertian daari beberapa pakar. Menurut Puar 

bahasa jurnalisti adlah bahasa yang dipergunakan oleh wartawan, 

salah satu variasi bahasa yang memiliki  sifat-sifat seperti padat, 

sederhana, jelas dan menarik.12 Senada dengan pendapat di atas 

Anwar H. Rosihin, mengemukakan bahwa bahasa jurnalistik yang 

digunakan oleh wartawan yang memiliki sifat-sifat yaitu singkat, 

padat, sederhana, jelas dan menarik.13 

   Sedangkan menurut Assegaff, bahasa jurnalistik adalah 

struktur teks berita disusun dengan aturan dasar tertentu dengan 

mempegunakan gaya piramida terbalik, yaitu untuk memudahkan 

para redaktur untuk memotong bahagian-bahagian yang tidak 

                                              
12Puar Abdullah Yusuf, Setengah Abad Bahasa Indonesia (Jakarta: Idayus, 

1980),h.135-136 
 
13Anwar H. Rosihin, Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Kompas ( Jakarta: Proyek 

Pembinaan dan Pengemabngan Pers Departemen Penerangan RI, 1980),h. 1 



penting yang terdapat paling bawah, demi memenuhi ruang yang 

tersedia di surat kabar.14 

   Dari penegrtian di atas dapat dipahami bahwa bahasa 

jurnalistik adalah bahasa yang memiliki muatan kata yang singkat, 

padat, sederhana dana manarik, sehingga para pembaca, 

pendengar dan pemirsa lebih mudah memahami, mengerti dan 

tertarik untuk membacanya. 

   Ragam bahasa yang digunakan dalam bahasa jurnalistik 

dapat dilihat di bawah ini : 

1. Padat, Sederhana, Jelas dan Menarik 

   Faktor kepadatan, kesederhanaan, kejelasan dan 

ketertarikan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan 

penggunanan kalimat. Kalimat harus memiliki unsur kepadatan dan 

kesederhanaan karena berita yang tersusun yaitu kalimat panjang 

atau membosankan pembaca. Kejelasan kalimat pun harus ada agar 

supaya mudah di tangkap atau dipahami. Dengan demi akan 

tercipta ketertarikan bagi pembaca 

 Contoh: 

1. Inul Daratista artis dandut. 

2. Presiden  Susilo Bambang  Yudoyono mengatakan, kenaikan BBM 

akan ditinjau kembali. 

                                              
14 Assegaff, Op.Cit. ,h. 4 



3. Wakil Presiden Yusuf kalla besok melakukan pembicaraan 

bilateral dengan utusan Presiden George Bush. 

4. Dia menjadi Gubernur Sulsel pada 1994-1999 

  Contoh kalimat di atas memperlihatkan adanya struktur 

kepadatan, kesederhanaan, kejelasan dan ketertarikan, meskipun 

kata adalah dan seorang tidak dipergunakan dalam kalimat (1). 

Kalimat itu tetap pada jalur tata bahsa yang baik. Demikian juga 

pada kalimat (2), (3),dan (4) yang masing-masing tidak 

menggunakan kata bahwa, akan, dan tahun, tanpa menggunakan 

kata tersebut kalimat itu tetap gramatikal. 

2. Kalimat Aktif Transiti tanpa Objek 

  Contoh kalimat dapat dilihat di bawah ini : 

1. Tim RCTI melaporkan. 

2. Iwan Taruna melaporkan dari Makassar. 

  Tampak bahwa verbal melaporkan pada dua contoh  

kalimat tersebut di atas memerlukan sesuatu diakhir pelakunya atau 

pembaca berarti menambahkan keterangan dari makassar pada 

kalimat (2). Adanya kekurangan pada kalimat (1) telah diganti oleh 

penyusun berita, tetapi  pengisian kekurangan pada kalimat (2) yang 

dituntut oleh struktur kalimat yang wajib menyertai verbal 

melaporkan, selain Subjek ialah objek karena yang menjadi objek 

sudah disebutkan sebelumnya dapat ditempuh dengan penggunaan 

kata ganti nya  seperti di bawah ini. 

1. Tim Reporter RCTI melaporkan berita itu/-nya 



2. Iwan Taruna melaporkan berita itu/-nya 

3. Pemakaian Bentuk Partisipel 

  Kita sering tidak menyadari bahwa  bahasa yang 

digunakan dalam surat kabar atau majalah adalah bahasa 

Indonesia ragam jurnalistikyang memiliki kekhasan, khususnya dalam 

struktur kalimat.15 Bentuk ini digunakan dalam bahasa jurnalistik 

,tetapi tidak dalam ragam bahasa ilmiah.  

Contoh: 

1. Ketika ditanya apakah kamu yang pertama memberitahu soal 

penangkapan Tamsil kepada ketua Umum PAN, Henro membantahh 

2. Menjawab pertanyaan waktu itu, tokoh reformasi itu mengatakan 

bahwa kebutuhan rakyat harus mendapat perioritas pertama. 

4. Frasa Nominal yang Menarik 

  Adanya struktur frasa nominal yang menarik, yang berfung 

sebagai subjek pengganti kalimat sebelumya.16 

1. Karir Rosa, gadis Sumedang, Jawa Barat, 9 )ktober 1978, bisa 

diibaratkan seperti berjalan di tas jalan tol. 

2. Pemilik postur setinggi 155cm dan berat 45 kg itu meraih 

penghargaan wanita terbaik kategori Pop Progresif AMI Award 

2002. 

                                              
15Soegono, Struktur kalimat Bahasa Indonesia penerapan dan pengembangan             

( Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998),h. 5 
16Sugono, Peresapan Subjek dalam Bahasa Indonbesia (Jakarta: Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, 1995),h. 76 



3. Dia juga sukses menyelesaikan pendidikannya di Fisip UI Jurusan 

Komunikasi. 

  Frasa pemilik postur setinggi 155 dan berat 45 itu dalam 

kalimat (2) merupakan informasi baru . Kata itu dalam frasa tersebut 

berfungsi kelanjutan kalimat (1). Padahal peranti kohesi yang bisa 

digunakan ailah kata ganti dia seperti yang terdapat pada kalimat 

(3). Apabila dilihat dari fungsi sintaksis, frasa nominal itu mengisi 

fungsi subjek pada kalimat (2). 

5. Tema Berita 

  Sealain yang disebutkan di atas, dalam bahasa jurnalaistik 

dikenal dengan nama teras berita. Teras berita adalah bagian 

penting yang di tempatkan pada awal berita atau tulisan. Teras 

beita biasanya terdiri atas sebuah kalimat atau satu paragraf yang 

tediri atas beberapa kalimat. Bagian penting ini menjawab 

pertanyaan 5W + H ( what, when, why, where, who dan how).17 

Karena unsur-unsur itu bervariasi dalaam penyajiannya , ada yang 

memntingkan unsur apa, ada juga menggunakan unsur-unsur yang 

lain. 

Contoh: 

1. Informasi yang beredar sejak kemarin bahwa Tansil tidak ditahan 

lagi alis dikeluarkan dari markas polisi camp Crane, Filipina ternyata 

tidak benar. 

                                              
17 Anwar h. Rosihin, Op. Cit. , h.  



2. Sampai kemarin, tentara Israel masih terus  mengepung ratusan 

pejuang Palestina di Gereja Nativity, bethlehem. 

3. Sekitar 200 warga Palestina yang terkepung selama 16 hari di 

dalam Gereja bingung mengatasi kekurangan pangan. 

  Kalimat (1)  di atas memperlihatkan, informasi yang beredar 

sebagai unsur what (apa), yang ditonjolkan pada awal berita, sejak 

pagi kemarin meujukkan when (kapan), lalu Pemerintah Filipina    

(who), tidak ditahan alis dikeluarkan (who), dari markas polisi 

(where), ternyata tidak benar (how). 

  Pada kalimat (2) , sampai kemarin (when), tentara Israel 

(who), masih terus mengepung (why), ratusan pejuang (what), di 

Gereja (where)dan kalimat (3) bertindak seabagai unsur (how). 

  Dari penggunaan bahasa jurnalistik yang dijelaskan di atas 

menujukkan bahwa penggunaan bahasa jurnalisti memiliki kekhasan 

atu kehususan yang unik karena tidak digunakan dalam bahasa  

ilmiah 

. 

D. Peranan dan Fungsi Jurnalistik 

1. Peranan Jurnalistik 

  Diketahui bahwa secara historis, jurnalistik merupakan  

produk kebudayaan barat (negara-negara maju), namun jika dilihat dari 

segi peranannya maka berbeda dengan peranan jurnalistik dari produk 

kebudayaan timur ( negara-negara berkembang). Hal ini terkait dengan 

perangkat nilai serta kondisi lingkungan yang mendukung perubahan 



tersebut. Kalau di negara maju, jurnalistik yang telah mempunyai posisi 

mapan dengan khalayak yang menempatkan media sebagai sarana 

yang sangat esensi dalam kehidupan, sehingga "haus akan informasi" 

yang ada. Berbeda dengan negara-negara yang berkembang, di mana  

dihadapkan pada kurang semangat dan termotifasi untuk mendapatkan 

informasi sebagai kebutuhan yang penting dalam kehidupan.   

 Jurnalistik memang tidak dapat terlepas dari kehidupan 

masyarakat karena memegang peranan penting dalam perubahan 

masyarakat baik di negara maju terlebih lagi kepada negara yang 

sedang berkembang. Jurnalistik memberikan sumbangsih yang sangat 

besar sebagai sarana perubahan sosial dalam usaha pembangunan 

bangsa, sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik dan kontrol 

sosial. Jurnalistik juga berperan sebagai penghubung yang kreatif 

antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan 

pemerintah. 

 Peranan dan fungsi jurnalistik selain memberikan informasi yang 

objektif juga berperan dalam pembentukan pendapat umum. Bahkan 

dapat menumbuhkan dan meningkatakan kesadaran dan pengetahuan 

politik bagi masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan. Peranan 

jurnalistik juga sebagai "agen perubahan" yaitu membantu 

mempercepat perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat yang 

modern. 

 Berbagai peranan tersebut di atas ini telah membuktikan bahwa 

jurnalistik mampu untuk merubah tatanan sosial dalam berbagai bidang  



kehidupan masyarakat baik itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, 

politik, agama dan lain-lain. 

2. Fungsi Jurnalistik  

 Penyebaran informasi atau pemberitaan merupakan fungsi utama 

jurnalistik. Kebutuhan akan informasi ini  amat sangat penting, karena 

dengan adanya informasi tersebut maka akan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia baik dari segi ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

maupun spritual. Dengan adanya informasi ini, akan memberikan arah 

dan langkah dalam mengarungi kehidupan. Seorang politikus  dapat 

memperoleh informasi tentang kejadian-kejadian yang melanda suatu 

negara juga kebijakan-kebijakan politik suatu negara, begitu juga 

seorang pedagang akan mengetahui informasi tentang harga-harga 

yang ada di pasar dan sebagainya. Tetapi jika informasi itu tidak ada 

maka akan membawa kepada kebuntuan dalam kehidupan.  Di 

samping fungsi informasi tersebut jurnalistik memiliki fungsi-fungsi lain 

dalam masyarakat, yaitu ; (a) fungsi mendidik, (b) fungsi 

menghubungkan, (c) fungsi sebagai penyalur dan pembentuk pendapat 

umum, (d) fungsi kontrol sosial. Untuk memahami fungsi-fungsi tersebut 

maka penulis akan menjelaskan satu persatu. 

a.Fungsi Mendidik (Educate) 

 Dapat dikatakan bahwa di negara-negara yang sedang 

berkembang, peran  dan fungsi jurnalistik harus lebih aktif dalam 

memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kecerdesan 

kehidupan bangsa. Jurnalistik harus memuat tulisan-tulisan yang banyak 



mengandung ilmu penegtahuan sehingga khalayak pembaca 

bertambah ilmunya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam 

bentuk artikel, atau tajuk rencana, cerita bersambung atau berita 

bergambar yang mengandung pendidikan. 

b. Fungsi Menghubungkan (Relations) 

 Sudah jelas bahwa dalam tulisan atau berita menginformasikan 

kepada khalayak tentang suatu hubungan sosial antara warga negara 

yang satu dengan warga negara yang lainnya . Hubungan rohaniah 

antara tokoh yang diberitakan dengan orang-orang yang menjadi 

pembaca berita mengenai tokoh tersebut. Dengan adanya ikatan ini 

akan menghubungakn antara tokoh dan pembaca, sehingga ada 

kedekatan perasaan yang mendalam dan dapat mengetahui tokoh 

yang dimaksud. 

c. Fungsi sebagai Penyalur dan Pembentuk Pendapat Umum (Organ of 

Public Information and Opinion) 

 Dengan adanya berita atau informasi yang berpengaruh,  maka 

akan membentuk pendapat para pembacanya dan  berfikir sesuai 

dengan pola yang diinginkannya. Dalam hal ini setiap tulisan 

sesungguhnya akan  selalu membentuk sebagian dari pendapat umum. 

d. Fungsi Kontrol Sosial ( social Control) 

 kontrol sosial merupakan salah satu fungsi jurnalistik –pers yang 

sangat penting  terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Bahkan jurnalistik dan pers dianggap sebagai "kekuatan 

keempat (the fourth state) dalam sistem politik kenegaraan apalagi 



menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Kekuatan yang dimaksud 

sebelum kekuatan kenegaraan tersebut adalah lembaga legislatif (MPR-

DPR), eksekutif (pemerintahan) dan lembaga yudikatif (MA). 

 Fungsi seabagai kontrol sosial ini, untuk mengontrol atau 

mengawas lingkungan, khususnya kepada pemerintah dan para 

aparatnya.  

 Selain fungsi diatas dalam buku yang berjudul Komunikasi Teori 

dan Praktek disebutkan bahwa fungsi jurnalistik adalah fungsi menghibur 

( to Intertain), dan fungsi mempengaruhi (to Influence).18 

Dalam UU pers19 ( UU no. 11 tahun 1967) tentang ketentuan-

ketentuan pokok pers), disebutkan dan diakui fungsi pers-jurnalistik 

dalam bab 2 pasal 2-5 sebagai berikut: 

1. Mempertahankan UUD 1945 

2. Memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berlandaskan 

demokrasi Pancasila. 

3. memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 

4. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. 

5. Menjadi penyalur pendapat umum  yang konstruktif. 

Dalam UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang 

pers, pada bab 2 tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan 

                                              
18Onong Uchajana Effendi, Op. Cit.,… h. 149-150  
 
19 Berasal dari kata press ( bahasa Ingris) yang berarti cetak yang kemudian menjadi 

istilah populer untuk menyebutnya media ceak dan media elektronik 
 



pers disebutkan bahwa fungsi pers sebagai media informasi, 

pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, di samping fungsi tersebut, juga 

berfungsi sebagai lembaga ekonomi.20 

Peran dan fungsi jurnalistik ini, harus betul-betul berjalan 

sesuai dengan cara kerjanya, sehingga dapat mengembangkan dan 

menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengarungi kehidupan. 

 

E. Kode Etik Jurnalisatik 

 Untuk pertama kalinya Kode Etik Jurnalistik PWI21 dirumuskan 

pada konferensi PWI di Malang, yang menghasilkan  7 pasal yaitu : 

1. Kepribadian wartawan Indonesia 

2. Bertanggungjawab. 

3. Cara pemebritaan dan menyatakan  pendapat. 

4. Pelanggaran hak jawab. 

5. Sumber berita. 

6. kekuatan kode etik. 

7. Pengawasan pentaatan kode etik 

                                              
20  Paulus Wiranto, How to Handle the Journalist (Beraliansi dengan Pers Menuju 

Sukses), (Jakarta: PT. Gramedia, 2003),h. 130 
 
21 Kode Etik Jurnalistik PWI ( KEJ_PWI) pertama kali dibuat pada tahun 1950. 

Perubhan kode etik iini telah dilakukan sebanyak dua kali, terakhir di Manado, Sulawesi 
Utara bulan November 1983 melalui forum Kongres PWI dan di Batam Riau 2 Desember 1994 
melalu forum Sidang Gab ungan Pengurus Pusat PWI bersama Badan Pertinbangan dan 
Pengawasan (BPP) PWI, KEJ-PWI yang telah disempurnakan tersebut mulai dinyatan berlaku 
secara resmi semenjak 1 jJanuari 1995 

 



Untuk memahami lebih jelas butir-butir dari setiap pasal maka di 

bawah ini akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut : 

 

   PEMBUKAAN 

 Bahwasanya kemerdekaan pers adalah perwujudan 

kemerdekaan pendapat sebagaimana tercamtum pada pasal 28 UUD 

1945, oleh karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan 

pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu 

kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab 

sosial serta jiwa pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa 

dan negara. Karena itulah PWI menetapkan kode etik juranalistik untuk 

melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggungjawab . 

 

Pasal 1 

Kepribadian wartawan Indonesia, wartawan Indonesai adalah 

warga negara yang memiliki kepribadaian : 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Berjiwa Pancasila. 

3. Bersifat kesatria. 

4. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 

5. Berjuang untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan sehingga 

dengan demikian turut bekerja ke arah keselamatan masyarakat 

Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 



 

Pasal 2 

Pertanggungjawaban 

1. Wartawan Indonesia  dengan penuh rasa tanggung jawab dan 

bijaksana mempertimbangkan perlu /patut atau tidaknya suatu 

berita, tulisan gambar karikatur  dan sebagainya disiarkan. 

2. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan: 

a. hal-hal yang bersifat destruktif dan dapat merugikan negara 

bangsa  

b. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan . 

c.  Hal-hal yang dapat menyinggung peraaan susila, agama,           

kepercayaan atau keyakinan seseorang atau suatu golongan 

yang dilindungi oleh Undang-undang. 

3. Wartwan Indonesia melakukan pekerjaannya berdasarkan 

kebebasan yang bertanggungjawab demi keselamatan umum. 

4. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang 

menyangkut bangsa dan negara lain, mendahului kepentingan 

bangsa Indonesia . 

 

Pasa 3 

Cara Pemberitaan dan Menyatakan Pendapat 

1. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan cara yang jujur untuk 

memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan selalu 



menyatakn identitasnya sebagai wartawan apabila sedang 

melakukan tugas peliputan. 

2. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran suatu berita atau 

keterangan sebelum menyiarkannya dan juga memperhatikan 

kredibitlitas sumber berita yang bersangkutan  

3. Di dalam menyusun suatu cerita, wartawan Indonesia membedakan 

antara  kejadian (fakta) dan 0pini sehingga tidak mencapurbaurkan 

fakta dan opini-opini  tersebut. 

4. Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita. 

5. Dalam tulisn yang memuat  pendapat tentang suatu kejadian  by line 

story, wartawan Indonesia selalu berusaha untuk objektif, jujur, dan 

sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab dan 

menghindarkan dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran 

kehidupan pribadi sensasional, inmoral, atau melanggar kesusilaan. 

6. Penyiaran setiap berita atau tulisan yang berisi tuduhan yang tidak 

mendasar, desas desus, hasutan yang dapat membahayakan 

keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan suatu 

kejadian, merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik. 

7. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam 

sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip-prinsip 

8. Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang 

tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, kesusilaan atau 

menyangkut anak-anak yang belum dewasa. Peneberitaan harus 



selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan   dan dihindarkan 

terjadinya trial by the press. 

 

Pasal 4 

      Hak Jawab 

1. Setiap pemberitaan  yang kemudian ternyata tidak benar atau berisi 

hal-hal yang menyesatkan, harus dicabut atau diralat atas 

keinsyafan wartawan sendiri. 

2. Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepatnya 

menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud , sedapat 

mungkin dalam ruangan yang sama dengam pemberitaan semula 

dan maksimal sama panjannya, asal saja jawaban atau  perbaikan 

itu dilakukan secara wajar. 

 

       Pasal 5  

  Sumber Berita 

1. Wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber 

berita yang tidak bersedia disebut namanya. Dalam hal berita tanpa 

menyebut nama tersebut disiarkan, maka segala tanggung jawab  

berada pada wartawan dan atau penerbit pers yang bersangkutan. 

2. Keterangan–keterangan yang diberikan secara of the Record tidak 

disiarkan kecuali apabila wartawan  yang bersangkutan secara 

nyata-nyata dapat membuktikan bahwa ia sebelumnya memiliki 

keterangan–keterangan yang kemudian ternyata diberikan secara 



off the record itu. Jika seorang wartawan tidak ingin terikat pada 

keterangan yang yang akan diberikan dalam sauatu pertemuan 

secara off the record, maka ia dapat menghadirinya. 

3. Wartawan Indonesia dengan jujur menyebut sumbernya dalam 

mengutip berita , gambar atau tulisan dari suatu penerbitan plagiat 

(menerbitkan karya tulis orang lain dengan mengatasnamakan 

dirinya, menciptakan) yaitu mengutip berita, gambar, atau tulisan 

tanpa menyebutkan sumbernya merupakan pelanggaran berat. 

4. Penerimaan imbalan atau sesuatu janji akan menyiarkan atau tidak 

menyiarkan suatu berita, gambar atau tulisan yang dapat 

menguntungkan atau merugikan seseorang, sesuatu golongan atau 

sesuatau pihak dilarang sama sekali. 

 

Pasal 6 

Kekuatan Kode Etik 

1. Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang 

pentaatannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan 

Indonesia. 

2. Tiada suatu pasal pun dalam kode etik ini yang memberikan 

wewenang pada golongan maupun di luar PWI untuk mengambil 

tindakan kepada seorang wartawan Indonesia atau terhadap 

wartawan atau terhadap penerbitan pers di Indonesia berdasarkan 

pasal-pasal dalam kode etik ini, karena sanksi atas pelanggaran 



kode etik ini merupakan hak organisasi persatuan wartawan 

Indonesia (PWI) melalui organ-organnya.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
22 Asep Saeful Muhtadi, Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Praktek (Jakrta: Logos 

Wacana Ilmu, 1999),h. .225-258 . Lihat pula PD/PRT Kode Etik Jurnalistik dan Sepuluh 
Pedoman Penulisan bagi Wartawan (jakarat: PWI Pusat) 



BAB III 

RUANG LINGKUP ETIKA 

  

A. Pengertian Etika 

   Dari  segi  etimologi  ,  kata  etika  berasal  dari  bahasa 

Yunani,  yaitu  ethos  yang  berarti  watak  kesusilaan  atau  adat.
1
 

Pengertian  secara  bahasa  ini,  memberikan  pemahaman  bahwa  etika 

berhubungan  dengan    sifat  dan  sikap  yang  berkaitan  dengan manusia 

dalam menjalankan kehidupannya. 

 Kata-kata etika sering juga disebut dengan etik.2 Oleh 

karena itu etik merupakan gamabaran dan pencerminan dari 

sudut pandang masyarakat  tentang baik atau buruk, serta 

perbedaan perilaku atau sikap yang dapat diterima dengan hal-

hal yang ditolak untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan 

bersama.Etik menyangkut nilai-nilai sosial budaya suatu 

masyarakat yang telah disepakati sebagai suatu norma yang 

harus dipatuhi bersama, karena nilai itu tidak selalu disepakai 

sama  oleh masyarakat, maka norma etik dapat berbeda antara 

                                              
1 Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika(  Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers,1980),h. 13 

 
2 Ethic, (bahasa Inggris) berarti etika, tatasusila. Ethical berarti etis, pantas, layak, 

beradab, susila. Lihat  John M. Echhols ddan Hassan Shadily, Kamus Ingris-Indonesia( 
Jakarta:Gramedia,1979),h.129 



masyarakat satu dengan masyaraakat lainnya. Apa yang 

dianggap etis di dunia Barat, belum tentu dianggap etis di dunia 

Timur. Sebaliknya sesuatu yang dinggap etis di dunia kita di 

Timur, belum tentu merupakan pelanggaran bagi masyarakat di 

Barat. Meskipun banyak prinsip etik yang bersifat universal, 

namun perlu kehati-hatian dalam mempelajari norma etik yang 

datang dari luar. Apakah selaras dengan nilai-nilai yang berlaku 

dalam  masyarakat kita sendiri, khususnya nilai-nilai yang 

mendasar yang membentuk jati diri sebagai bangsa. 3 

 Untuk lebih mendalami maksud dari etika ini, maka penulis 

akan memberikan pengertian etika menurut istilah, yang 

dikemukakan oleh pakar etika. Pengertian etika yang 

dikemukakan oleh pakar  sangat beragam, tergantung dari sudut 

pandang mana melihatnya. 

 Menurut William Lillie bahwa etika adalah  

"The normative science of the conduct of human beings living in 
societies is a science which judge this conduct to be right or 
wrong, to be good or bad , or in some similar way. This definition 
says, firs of all, that ethics is science, and a science may be 
defined as a systematic and more or less complete body of 
knowledge about a particular set of related events or objets.4 
 Defenisi yang dikemukan oleh William memposisikan etika 

sebagai ilmu pengetahuan normatif yang memberikan 

                                              
3 M. Alwi Dahlan, Etika Komunikasi dari perspektif Sosial-Politik, Makalah Seminar 

Etika Komunikasi, Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, 18 Mewi 1996 

4William Lillie, An Introduction to Ethics (  New York: Barnes Noble , 1957),h. 1-2 



pertimbangan sikap dan perilaku manusia dalam masyarakat 

apakah baik atau buruk dan benar atau salah. 

 Pengertian etika selanjutnya dijelasakan dalam 

Encyclopedia Britanica, yaitu  

"Ethic (from Greek Ethos,'character') is the systematic study of the 
nature of value conceps, good, bad, ought, right, wrong, true etc. 
and of the general principles which justify us in applying them to 
anything; also called 'moral philosophy'(from Latin mores, 
'customs'). The present article is not concerned with the history of 
ethics but treats its general problems spart from their history their 
historical setting".5 
 pengertian di atas menunjukkan  etika sebagai filsafat 

moral yang mengkaji sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, 

buruk, benar salah dan sebagainya secara sistematis. 

 Senada dengan pengertian di atas ,dalam Ensiklopedi 

Nasional Indonesia dijelaskan bahwa etika adalah kebiasaan. 

Etika juga diartikan suatu cabang filsafat yang dibatasi dengan 

nilai-nilai moral yang menyangkut apa yang diperbolehkan dan 

yang tidak, yang baik dan yang tidak baik, yang pantas dan 

yang tidak pantas pada perilaku manusia, selanjutnya disebut 

sebagai filsafat moral.6 

 Etika dalam pengertian lain, juga  dikemukakan oleh 

Verderber yang dikutip oleh Deddy Mulayana bahwa etika 

                                              
5 Encyclopedia Britanica, Encyclopedia  Britanica, Vol VIII ( London: Inc, 1972),h. 752 
 
6 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Ensiklopedi nasional Indonesia Jilid V 

(Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka,1989),h. 205 
 



adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku kita: 

bagaiman kita bertindak dan mengharapkan orang lain 

bertindak. Etika padanya merupakan dialektika antara 

kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang hendak 

dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Etika berkaitan 

dengan perilaku benar atau salah, yang baik atau buruk, yang 

pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna dan 

yang harus dilakukan dengan atau tidak boleh dilakukan.7  

 Etika adalah studi tentang kehendak manusia yang 

berhubungan dengan kehendak manusia, yaitu keputusan 

tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan 

manusia. Sebab benar salahnya perbuatan manusia 

berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai 

hubungan antar manusia.8  

Sedangkan menurut Achmad bahwa etika dapat 

diklasifikasikan ke dalam 3 jenis defenisi yaitu 

1. Yang menekankan pada aspek historik , etika dipandang 

sebagai ilmu yang khusus membicarakan tentang nilai baik 

dan buruk dari perilaku manusia. 

2. Yang menekankan pada aspek deskriptif, etika sebagai ilmu 

pengetahuan yang membicarakan masalah baik buruknya 

                                              
7 Deddy Mulyana, Etika Komunikasi: Konstruksi Manusia yang Terikat Budaya            ( 

Jakrata: Gramedia, 1999),h. 5 

8Fagothey Austin, Rignt and Reazon( St. Louis: The CV Mosby Co.,1953),h. 18  



perilaku manusia dalam kehidupan manusia. Dewfenisi 

demikian tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman 

norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, 

akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat 

sosiologik. 

3. Yang menekankan pada sifat dasar etika sebagai ilmu yang 

normatif dan bercorak kefilsafatan. Etika dipandang sebagai 

ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluatif, yang 

hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku 

manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, 

cukup memberikan informasi, meganjurkan dan merefleksik.9     

 Pengertian etika lebih lanjut dikemukan oleh Toshihiko 

Izutsu, yang melihat konsep etika dalam al-Quran. Menurutnya 

konsep tentang etika dan moral dapat dibagi menjadi dua 

klasifikasi. Pertama, terdiri dari istilah-istilah yang berkenaan 

dengan kehidupan etik orang-orang Islam pada masyarakat Islami. 

Kedua, kelompok tentang istilah-istilah yang bersifat etika religius. 

Membicarakan secara mendalam sifat esensi manusia sebagai 

homo religious.Konsep itu, menurut al-Quran mencerminkan 

karakteristik spritual tentang sifat manusia , dan manusia sebagai 

makhluk religius  harus memahaminya. Menurut agama yang pada 

hakikatnya bersifat 'etik' seperti Islam, karakteristik manusia harus 

                                              
9 Achmad Charris Zubair, Op. Cit.,h. 17 



menjadi religius dan sekaligus etik, karena di antara keduanya 

tidak ada perbedaan nyata dalam konteks khusus ini.10 Selanjutnya 

dijelaskan bahwa etika dan moral tidak hanya sebatas aturan 

yang dimainkan  antar sesama manusia, tetapi menurutnya bahwa 

etika dan moral mempunyai tiga kategori di dalam al-Quran yaitu 

kategori yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan , ketegori yang 

menggambarkan sikap fundamental manusia terhadap Tuhannya 

sebagai pencipta, dan kategori yang menujukkan tentang prinsip-

prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang jadi milik dan hidup 

dalam masyarakat.11 

 Dari penjelasan yang dikemukan oleh izutsu di atas, 

menujukkan bahwa etika menurut Islam tidak hanya mengatur 

hubungan manusia denagn manusia, tetapi juga mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga manusia dengan 

makhluk lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. 

  Sedangkan menurut Abuddinn Nata bahwa etika 

berhubungan dengan empat hal yaitu : pertama dilihat dari segi 

objek pembahasannya, berupaya untuk membahas tentang 

perbuatan manusia. Kedua dari segi sumbernya , berasal dari akal 

pikiran manusia. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi 

sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan 

                                              
10 Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Consepts in the Qur'an, diterjemahkan oleh Fahri 

Husein,et.al.(Yogyakarta: 1993),h. ix-x 

11 Toshihiko Izutsu, Ibid,h. 53-54 



yang dilakukan oleh manusia.Keempat  dilihat dari sifatnya , maka 

etika bersifat relatif yang dapat berubah-ubah sesuai dengan 

tuntunan zaman.12 

Sistem etika kemasyarakatan atau pribadi bukan jaminan untuk 

berlaku pada sebuah struktur masyarakat atau pribadi, sebuah 

etika tidak menyelesaikan sebuah persoalan praktis , tetapi tidak 

bisa memilih dan bertindak secara rasional tanpa sistem etika yang 

jelas atau samar-samar. Sebuah teori etika tidak mengatakan 

pada seorang apa yang harus dilakukannya pada suatu tertentu, 

tetapi ia juga tidak diam sama sekali. Teori etika menyatakan 

padanya apa yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan apa 

yang harus dilakukanya. Fungsi praktis dari sebuah etika adalah 

mengarahkan perhatian pada pertimbangan yang relevan, 

alasan-alasan yang menentukan kebenaran atau kekeliruan suatu 

tindakan 

Melihat pengertian yang dikemukan oleh Abuddin Nata dari 

segi fungsi etika itu sendiri maka sejalan apa yang dikemukakan 

oleh S. Jack Odell yang intinya adalah sebagai pengarah 

terhadap  baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia.   

Pengertian yang dikemukan oleh Abuddin Nata, penulis 

sependapat, karena pengertian tersebut telah memberikan 

                                              
12 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf ( cet. II; Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),h. 
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pemahaman yang lebih komprehensip dan lebih mudah dipahami 

terhadap pengertian etika, dengan merinci hal-hal yang berkaitan 

dengan etika. Penulis menambahkan bahwa, tujuan  etika adalah 

agar supaya manusia dapat memetik pelajaran terhadap 

perbuatan yang telah dilakukan. 

Dengan melihat pengertian etika yang beragam tersebut di 

atas yang sangat luas dengan berbagai sudut pandang yang 

berbeda dalam melihat etika, maka  dapat disimpulkan bahwa 

etika sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai penuntun, 

pengontrol, penilai, pemberi arah bagi kehidupan manusia dalam 

memilih baik dan buruknya suatu perbuatan  dalam kehidupan 

manusia. 

Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, maka etika  harus selalu 

berlandaskan dengan nilai-nilai al-Qur'an dan hadis rasulullah 

saw, sehingga sikap dan tingkah laku sejalan dengan aturan-

aturan  yang telah ditetapkan oleh Allah swt. atau dengan kata 

lain tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah swt. 

 

B. Hubungan Etika, Moral, Susila dengan Akhlak 

Sebuah pertayaan yang menarik untuk dijawab, 

sejauhmanakah hubungan antara etika, moral, susila dan akhlak. 

Hal ini sangat penting karena dengan memahami pengertian kata 

tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam 

menempatkan kata-kata tersebut sesuai dengan penggunaannya.  



Di atas telah dibahas tentang pengertian etika menurut 

para pakar yang intinya bahwa etika adalah sebagai penuntun, 

penilai, pengontrol dan pemberi arah dalam kehidupan manusia 

dalam memilih baik dan buruk, banra atau salah suatu perbuatan. 

Untuk itu penulis akan mengemukakn pengertian moral, susila dan 

akhlak. 

Moral dalam Kamus besar Indonesia adalah ajakan baik 

buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, dsb. Akhlak; budi pekerti; susila.13 Adapun arti moral 

dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu mores, jamak 

dari kata mos yang berarti adat kebiasaan.14  

Menurut Fauz  Magnis S. bahwa moral adalah rumusan 

sistematis anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-

kewajiban manusia untuk mentaatinya.15 

Selanjutnya pengertian susila atau kesusilaan berasal dari 

kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata 

tersebut berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu su dan sila, 

dimana su artinya baik, bagus dan sila artinya dasar, prinsip, 

peraturan hidup atau norma.16 

                                              
13Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit.,h. 754 
 
14 Asamara As, Pengatatar Studi Akhlak ( Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers,1992),h. 8 
 
15 Fauz Magnis S. Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis (Jakarta: Kanisius, 1993),h. 31-

32 
 
16M. Said, Etika Masyarakat Indonesia,(Jakrta: Pradnya Paramita,1976),h. 23  



Selanjutnya kata susila dapat pula berarti 1) baik budi 

bahasanya; beradab; sopan: , 2) adat istiadat yang baik; sopan 

santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan, 3) pengetahuan 

tentang adab.17  

Jika menelaah pengertian tersebut maka orang yang 

mempunyai susila  adalah orang memiliki kelakuan baik, 

lawannya adalah asusila  yang berarti orang yang berkelakuan 

buruk atau jelek. Para pelaku zina misalnya sering diberi gelar 

tuna susila. 

Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-Khuluk 

atau al-hulq , yang secara etomologis berarti 1) tabiat, budi 

pekerti, 2) kebiasaan atau adat, 3) keperwiraan, kesatriaan, 

kejantanan,4) agama dan 5) kemarahan (al-Gadab).18 

Kate al-Khuluk mengandung segi-segi persesuaian dengan 

perkataan al-Kalqun yang berarti kejadian, serta erat 

hubungannya dengan al-Khaliq  yang berarti Pencipta, dan al-

Makhluq yang berarti diciptakan.19 Dalam al-Quran kata dalam 

bentuk disebutkan QS. al-Qalam (68) ; 4 

 )4(َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم
Terjemahnya: 
                                                                                                                                 

 
17 Departemen Pendidikan nasional, Op. Cit., h. 1110 
 

18 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Op. Cit. h. 102 
19 Hamzah Ya'qub, Op.Cit., h. 11 
 



Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.  

Menurut  Abuddin Nata bahwa akhlak adalah perbuatan yang 
dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging dan 
sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam.20 

 
Sedangkan menurut Quraish Shihab bahwa akhlak 

mempunyai pengertian yang sangat luas dan lebih mendalam. 

Akhlak disamping berkaitan dengan tingkah laku lahiriah, juga 

berkaitan dengan sikap batin maupun pikir. Akhlak dunia 

mencakup berbagai aspek dimulai akhlak terhadap Allah swt., 

hingga pada sesama makhluk ( manusia, binatang, tumbuh-

tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa).21 

Mengacu kepada pengertian etika, moral, susila, dan 

akhlak di atas maka ke empat hal tersebut memiliki peran dan 

fungsi yang sama, yaitu sebagai penentu, penilai pengontrol, 

pengarah  serta pemberi hukum atau nilai-nilai dari perbuatan 

baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia. 

Patokan yang menjadi perbedaan antara etika, moral, 

susila dan akhlak terletak pada baik dan buruknya suatu 

perbuatan. Penilaiian baik dan buruk suatu etika berdasarkan 

pada akal pikiran manusia, sedangkan moral dan susila 

                                              
20 H. Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf ( Cet. II; Jakarta: PT. Raya Grafindo,1997),h. 
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21 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran ( Bandung: Mizan,1996), h. 53-54 



ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku umum  dalam 

masyarakat dan akhlak berdasarkan ukuran yang digunakan baik 

dan buruk suatu perbuatan adalah al-Quran dan hadis. 

Jika dilihat dari sifatnya maka akhlak berdasarkan pada hal 

yang bersifat mutlak, absolut dan tetap karena bersumber dari 

Allah  sedangkan etika, moral dan susila berdasarkan pada hasil 

produk buatan manusia yang berasal dari budaya manusia yang 

dianggap baik untuk dijadikan sebagai patokan dalam 

melakukan suatu perbuatan 

Etika, moral, susila dan akhlak dapat berjalan 

sebagaimana fungsinya dalam kehidupan manusia apabila 

seiring sejalan, tidak saling bertentangan. Tetapi apabila etika, 

moral,  dan susila tidak sejalan dengan  akhlak, maka yang harus 

direfisi adalah ketiga hal tersebut.   

 

C. Macam-macam Etika 

Dalam kaitannya dengan nilai dan norma, maka etika 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu  etika deskriptif dan 

etika normatif.22 

 1. Etika deskriptif, berusaha menoropong secara  kritis dan rasional 

dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia 

dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif 

                                              
22Burhanuddin Salam, Op.Cit., h. 3-4 
 



berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan 

pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan 

situasi dan realitas konkret  membudaya. Etika deskriptif juga 

berbicara mengenai kenyataan penghayatan nilai, tanpa nilai, 

dalam suatu masyarakat, tentang sikap orang dalam menghadapi 

hidup, dan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia 

bertindak secara etis. 

 2. Etika normatif, berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola 

perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa 

seharusnya dijalankan oleh manusia, dan apa tindakan yang 

seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam 

hidup. Etika normatif berbicara untuk mengenai norma-norma yang 

menuntun tingkah laku manusia, serta memberi penilaian dan 

himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana 

seharusnya berdasarkan norma-norma.  

   Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa etika deskriptif 

lebih menekankan pada sikap dalam mengambil keputusan 

terhadap tanggapan, sedangkan etika normatif sebagai penilai, 

pengukur atau penentu terhadap sikap yang diambil atau dengan 

kata lain hasil yang dicapai. 

 

 D. Aliran dan Teori tentang Etika 

 1. Naturalisme  



Yang menjadi ukuran atau kriteria baik an buruknya 

perbuatan manusia menurut aliran etika naturalisme, ialah 

perbuatan yang sesuai dengan fitrah (naluri) manusia, baik 

mengenai fitrah lahir maupun batin. Aliran in menganggap bahwa 

kebahagian yang menjadi tujuan setiap manusia didapat dengan 

jalan memenuhi panggilan natur atau kejadian manusia itu 

sendiri.23 

Aliran ini berpendirian bahwa segala sesuatu dalam dunia 

ini menuju kepada suatu tujuan tertentu. Dengan memenuhi natur 

setiap sesuatu akan dapat sampai kepada kesempurnaan. 

Benda-benda dan tumbuh-tumbuhan juga termasuk di dalamnya, 

menuju kepada tujuan yang satu, tetapi dapat dicapinya secara 

otomatis tanpa petimbangan atau perasaan. Hewan menuju 

ketujuan itu dengan naluri kehewananny, sedangkan manusia 

menuju tujuan itu dengan akal pikirannya . Karena akal itulah 

yang menjadi wasilah bagi manusia untuk mencapai tujuan 

kesempurnaan, maka manusia harus melakukan kewajibannya 

dengan pedoman kepada akal. Akallah yaang menjadi pedoman 

hidupnya. Naluri itulah "jalan yang lurus", di mana akal sebagai 

pelita yang menerangi menuju tujuan kesempurnaan.24 

                                              
23Hamzah Ya'qub, Etika Islam: pembinaan Akhlaqulkarimah (suatu pengatar 

(Bandung: CV. Diponegoro, 1996),h. 43 

24Ibid,h. 43  



Tokoh aliran ini adalah Zeno (340-246 SM) seorang ahli 

pikir Yunani yang terkenal dengan perguruan dan aliran "stoa" . 

Dia mengatkan bahwa dirinya adalah bahagian dari alam fitrah 

(nalur). 

 2. Hedonisme 

Adapaun yang menjadi ukuran baiknya suatu perbuatan 

menurut aliran hedonisme ialah perbuatan manusia yang 

menimbulakn "hedone" (kenikmatan dan kelezatan). 

Menurut pandangan aliran ini, manusia selalu 

menginginkan kelezatan, bahkan  hewan pun demikian melalui 

tabiatnya. 

Karena kelezatan merupakan tujuan hidup manusia, maka     

jalan yang mengantarkan ke sana dipandangnya sebagai 

keutamaan. Sebagai tokoh utama aliran hedonisme ini ialah 

Epikuros (341-270SM), menurutnya bahwa kelezatan itu ada tiga 

macam yaitu: 

a. Kelezatan yang wajar dan diperlukan sekali, seperti makanan 

dan minuman. 

b. Kelezatan yang wajar tetapi belum diperlukan sekali, misalnya 

kelezatan makanan enak lebih dari biasanya. 

c. kelezatan yang tidak wajar dan tidak diperlukan yang 

dirasakan oleh manusia atas dasar pikiran yang salah, misalnya 

kemegahan harta benda. 



 Menurut Epikuros, lezat yang kita cari haruslah klelezatan 

yang sesungguhnya, karena di antara kelezatan ada yang 

mempunyai akibat yang justru bertentangan dengan kelezatan, 

yakni penderitaan. Dengan demikian kelezatan yang dicarinya 

adalah kelezatan yang tidak mengakibatkan penderitaan.25 

 Jadi, yang dimaksud oleh aliran Hedonisme ini adalah 

segala perbuatan yang menghasilkan kenikmatan dan kelezatan  

akan mengantarkan kepada kebahagian bagi manusia dengan 

cara  mencari kelezatan dengan wajar. 

3. Utilatarisme 

Sesuai dengan  nama aliran ini, maka yang menjadi prinsip 

baginya, ialah kegunaan (utility) dari perbuatan tersebut. Jadi 

aliran ini menilai baik dan buruknya sesuatu perbuatan atas dasar 

besar kecilnya manfaat yang ditimbulkannya bagi manusia.26 

Tokoh aliran ini adalah John Stuart Mill (1806-1873) yang 

menandakan bahwa kebaikan yang tertinggi ialah utlity 

(manfaat). Sebagai akibat dari pendirian etika Utilitarisme, maka 

segala tingkah laku manusia selalu diarahkan kepada pekerjaan 

yang membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya.27 

                                              
25 Ibid., h. 44 

26 Ibid., h.44  

27Ibid., h. 45 



Dengan demikian bahwa tujuan utilitarisme adalah untuk 

kebahagian orang banyak, karena menekankan pada 

kemanfaatan atau kegunaan dari perbuatan untuk mencari 

kesempurnaan hidup    sebayak-banyaknya baik itu dari kualitas 

maupun kuantitasnya. 

4. Idealisme 

Tokoh utama aliran iini ialah Immanuel Kant (1725-1804). 

Pokok-pokok pandangannya adalah sebagai brikut: 

a. wujud yang paling dalam dari suatu kenyataan (hakikat) 

adalah kerohanian,. Sesorang berbuat baik pada prinsipnya 

bukan karena dianjurkan orang lain , melainkan atas dasar 

kemauan sendiri atau rasa kewajiban. Sekalipun diancam dan 

dicela orang lain, perbuatan baik itu dilakukan juga, karena 

adanya rasa kewajiban yang berada dalam jiwa atau hati nurani 

manusia. 

b. Faktor yang paling penting mempengaruhi manusia adalah 

"kemauaan" yang melahirkan tindakan yang konkrit dan yang 

menjadi pokok di sini adalah  "kemauan baik" 

c. Dari kemauan yang baik itulah dihubungkan dengan sustu hal 

yang menyempurnakan yaitu "rasa kewajiban".28 

 Dari pandangan yang dikemukan oleh Immanual kant ini, 

jelas bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan suatu 

                                              
28Ibid., h. 45  



perbuatan adalah adanya kewajiban dari setiap manusia untuk 

memilih apa yang diinginkan tanpa paksaan dan intimidasi dari 

pihak mana pun dengan rasa tanggung jawab. 

 5. Vitalisme 

Aliran  vitalisme berpendirian bahwa yang menjadai baik 

buruknya perbuatan manusia harus diukur ada tidaknya daya 

hidup (Vitalitas) yang maksimum yang mengendalikan perbuatan 

itu yang dianggap baik. Menurut aliran ini ialah orang yang kuat 

yang dapat memaksakan kehendak dan sanggup menjadikan 

dirinya selalu ditaati.29 

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi kekuatan dari aliran 

adalah dorongan  kekuatan yang berasal dari dalam diri 

seseorang yaitu naluri untuk menentukan sesuatu itu baik atau 

buruk . 

Tokoh utama Vitalisme adalah Fredrich Neitzche (1884)-

1900) yang filsafatnya menonjolkan pada eksistensi manusia baru 

sebagai manusia sempurna yang berkemauan keras menempuh 

hidup baru. Filsafatnya bersiofat atheistis, tidak percaya kepada 

Tuhan dan seabagai konsekwensi pendirinya dia berjuang 

menentang gereja di Eropa.30 

5. Aliran Theologis  

                                              
29 Ibid., h. 46 

30 ibid., h. 45 



Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik 

dan buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan, 

apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarang oleh-Nya. 

Segala perbuatan yang diperintahkan itu adalah baik dan segala 

yang dilarang oleh Tuhan , itulah perbuatan buruk, yang sudah 

dijelaskan dalam kitab suci..31 

Pemikiran tersebut di atas menujukkan bahwa aliran ini , 

melihat etika dari sudut Ketuhanan yang berarti berkaitan dengan 

agama. Pandangan ini masih bersifat luas karena diketahui 

bahwa agama yang ada di dunia bermacam-macam dan 

berbeda-beda, bahkan banyak bertentangan antara satu agama 

dengan lainnya. Untuk melihat etika dalam pandangan aliran 

Ketuhanan ini, maka perlu dikaitkan dengan  suatu agama , 

sehingga akan lebih jelas dalam memberikan pandangannya 

tentang etika. Misalnya etika theologi Islam. Ini berarti bahwa 

etika ini harus bersumber dari ajaran Allah swt., yaitu prinsip-

prinsip etika yang terdapat dalam al-Quran dan hadis Rasulullah 

saw. 

  

                                              
31 Ibid.,h. 46 
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BAB IV 

ISLAM DAN ETIKA JURNALISTIK 
 

A. Konsep Jurnalistik dalam Islam 

Dalam ilmu sejarah, masa perjalanan hidup umat  manusia 

dapat digolongakan dalam dua zaman yaitu zaman prasejarah dan 

sejarah. Pembedaan kedua zaman tersebut dapat dilihat dari masa 

di mana umat manusia mulai mengenal atau tidak  budaya membaca 

dan menulis. Zaman sejarah merupakan zaman dimana umat 

manusia mengenal budaya baca dan tulis. Artinya bahwa manusia 

telah mengenal dan menemukan bukti peninggalan sejarah berupa 

tulisan-tulisan di dinding atau di batu, lembaran tanah liat, dan batu 

prasasti. 

Dalam Islam, upaya untuk menuntut ilmu pengetahuan 

merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan sebagai 

fungsi kekhalifaan di muka bumi. Menurut al-Quran bahwa Nabi 

Adam as. merupakan nenek moyang manusia pertama di bumi ini 

yang diberikan derajat yang lebih, bahkan para malaikat dan jin 

disuruh untuk bersujud kepada nabi adam. Allah telah mengajarkan 

nabi Adam tentang nama-nama suatu benda sesuai dengan firman 

Allah QS. al-Baqarah (2): 30-31 

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي الْ�َأْرِض َخِليفَ�ًة قَ�اُلوا َأَتْجعَ�ُل ِفيهَ�ا مَ�ْن       

ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َلا 

َم اْلَأسْ��َماَء ُكلَّهَ��ا ثُ��مَّ َعَرضَ��ُهْم َعلَ��ى اْلَمَلاِئكَ��ِة َفقَ��اَل      َوَعلَّ��َم َءاَد)30(َتْعَلمُ��وَن

 )31(َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َهُؤَلاِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن
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Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
memang orang-orang yang benar!"  

 

Dengan adanya pengetahuan tentang nama-nama (benda) 

yang diajarkan kepada Nabi Adam, maka menjadi amanah baginya 

untuk memakmurkan  bumi ini. 

Di dalam kitab al-"Aqdu al-Farid dikemukakn bahwa orang 

yang pertama yang menulis tulisan arab tulisan-tulisan lainnya 

adalah Nabi Adam as. tiga ratus tahun sebelum wafatnya. Menurut 

penjelasan Ka'ab al-Akhbar, diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari 

bahwa Nabi saw. Bersabda: "Sesungguhnya nabi Idris as. adalah 

orang yang pertama yang menulis dengan pena , sesudah nabi 

Adam as. " Diriwaykan pula dari Abba: "Orang pertama yang 

membuat tulisan Arab adalah Ismail as. putra Ibrahim as. dan Ismail 
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adalah orang pertama yang berbahasa Arab", saat Islam datang di 

tanah Arab, yang mampu menulis Arab hanya tujuh belas orang.1 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa orang yang pertama 

dalam  sejarah yang menorehkan tulisan  adalah Nabi Adam as. 

Pada pembahasan berikutnya penulis akan mengemukakn 

tentang perintah tulis dan baca menurut al-Quran dan penulisan al-

Quran. 

1. Perintah tulis dan Baca Menurut al-Quran 

Perintah menulis dan membaca yang ditujukan kepada 

manusia dalam al-Quran terdapat dalam beberapa surah yang 

salah satunya adalah surah pertama yang diturunkan oleh Allah 

kepada Nabi Muhammad saw. Allah swt berfirman dalam QS. al-

Alaq (96) : 1-5 

 الَِّذي َخَلَق  َربَِّك  ِباْسِم  َعَلٍق)1(اْقَرْأ  ِمْن  اْلِإْنَساَن  اْلَأْكَرُم)2(َخَلَق  َوَربَُّك الَِّذي )3(اْقَرْأ

 )5(َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم)4(َعلََّم ِباْلَقَلِم
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 
  

Mengenai penafsiran ayat ini, Quraish Shihab, dalam bukunya 
wawasan al-Quran, menjelaskan bahwa mengapa Iqra merupakan 
perintah pertama yang ditujukan kepada Nabi, padahal beliau adalah 

                                              
1 Syaikh Ahmad bin Hajar, al-Raddu al- Syafi al- wafir "Ala Man Hafiya Ummiyatta 

Sayyid al-Awa'il wa al-Awakhir, diterjemahkan oleh  M. Halabi Hamdi dan Joko Suryatno 
dengan judul, "Sejarah Baca Tulis: Sifat pada Nabi Muhammad saw." (Jakarta: Pustaka 
Iqra,2001),h. 56 



 4 

orang yang tidak mengenal tulisan dan bahkan tidak tahu membaca. 
Beliau menjelaskan bahwa kata Iqra terambil dari akar kata yang 
berarti "menghimpun" sehingga tidak selalu harus diartikan dengan 
"membaca" teks tertulis dengan aksara tertentu. Kata "menghimpun " 
menghasilkan beranekaragam makna seperti menyampaikan, 
menelaah, mendalami. Meneliti, mengetahui ciri sesuatu dan membaca, 
baik teks tertulis maupun tulisan. 

Tanthaawi Jawhaari, menjelaskan bahwa ayat tersebut di 

atas merupakan tantangan yang diberikan kepada bangsa Arab 

pada saat itu, karena bangsa Arab hanya mementingkan tradisi 

pengindraa, hafalan dan tutur kata, dengan menyodorkan hal-hal 

yang tidak kalah pentingnya, yaitu tulisan. Bahkan tidak hanya 

semata-mata menyodorkannya, melainkan mewajibkan membaca 

dan menulis.2 Al-Maraghi menambahkan bahwa substansi dari ayat 

inilah yang dapat mengubah suatu bangsa yang sangat rendah 

menjadi bangsa bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi dan 

mulia dengan perantaraab keutamaan al-Kalam. Tidak bisa 

dibayangkan jika tidak ada tulisan, tentu ilmu pengetahuan tidak 

akan terekam sehingga agama-agama akan sirna dan bangsa-

bangsa belakangan tidak akan mengetahui sejarah umat terdahulu.3 

 ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبحْ�ُر َقبْ�َل َأْن َتْنفَ�َد َكِلمَ�اُت َربِّ�ي َولَ�ْو ِجْئنَ�ا       

 )109(  ِبِمْثِلِه َمَدًدا
Terjemahnya: 
 
                                              

2 Tantawi al-Jawhari , Al-Jawhar fi Tafsir al-Quran al-Karim (Beirut: Mu'assasah al-
Alami,1973),h.220 

 
3 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghiy ,Juz 1 ( Mesir: Mustafa al-Babi al-

Hilmki,1992),h. 71 
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Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis 
(ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan 
sebanyak itu (pula). 
 

Selain surah al-Alaq juga terdapat surah al-Baqarah yang 

memerintahkan untuk tulis menulis dalam bidang perdagangan. 

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 282 

ٌب َياَأيُّهَ�ا الَّ��ِذيَن َءاَمنُ�وا ِإَذا تَ��َداَيْنُتْم بِ�َدْيٍن ِإلَ��ى َأجَ��ٍل ُمسَ�مى فَ��اْكُتُبوُه َوْلَيْكتُ�ْب َبيْ��َنُكْم َكاتِ��     

تَِّق ْلَيِباْلَعْدِل َوَلا َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َو

اللَّ��َه َربَّ��ُه َولَ��ا يَ��ْبَخْس ِمنْ��ُه شَ��ْيًئا فَ��ِإْن كَ��اَن الَّ��ِذي َعَليْ��ِه اْلحَ��قُّ سَ��ِفيًها َأْو ضَ��ِعيًفا َأْو لَ��ا      

َيسْ��َتِطيُع َأْن ُيمِ��لَّ هُ��َو َفْلُيْملِ��ْل َوِليُّ��ُه ِباْلعَ��ْدِل َواْسَتشْ��ِهُدوا شَ��ِهيَدْيِن مِ��ْن ِرجَ��اِلُكْم فَ��ِإْن لَ��ْم  

ُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَماَأْن َتضِ�لَّ  َيُكوَنا َر

 ِإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما اْلُأْخَرى َوَلا َيْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَلا َتسْ�َأُموا َأْن َتْكُتبُ�وهُ  

ا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأْقَوُم ِللشَّ�َهاَدِة َوَأْدنَ�ى َألَّ�ا َتْرتَ�اُبوا ِإلَّ�ا      َصِغيًرا َأْو َكِبيًر

َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َألَّ�ا َتْكُتُبوهَ�ا َوَأشْ�ِهُدوا ِإَذا    

ُيَضارَّ َكاِتٌب َولَ�ا شَ�ِهيٌد َوِإْن َتْفَعلُ�وا َفِإنَّ�ُه ُفسُ�وٌق ِبكُ�ْم َواتَّقُ�وا اللَّ�َه َوُيَعلُِّمكُ�ُم          َتَباَيْعُتْم َوَلا 

 )282(اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah 
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah 
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saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 
tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali 
jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.    
 

Perintah untuk membuat  tulisan perjanjian dalam soal hutang 

piutang merupakan bukti yang sangat penting dalam soal hutang 

piutang dalam perdagangan, agar supaya pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian tersebut tidak ada yang dirugikan. Al-Maraghi 

menjelaskan bahwa car-cara ini dilakukan sebagai cara untuk 

melindungi hak-hak secar benar. 

Walhasil bahwa ayat ini mengedepankan signifikan dan 

fungsi dari tulis menulis. 

Ayat lainyang berhubungan dengan tulis menulis dapat 

dilahat dalam QS. al-Qalam (68): 1 

 )1(ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن
    

Abu al-Faraj  menjelaskan bahwa interpretasi terhadap kata 

nun cukup beragam. Pertama, bahwa kata  nun  sebagai dawat 

(tinta). Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas, al-Hasan, dan 
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Qatadah yang disandarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah : Hal 

yang pertama kali diciptakan Allah swt adalah qalam , kemudian 

nun yaitu tinta."4 

Pengertian nun  sebagai tinta ternyata lebih memudahkan 

penafsiran kata-kata selanjutnya. Ayat ini, mengisyaratkan sumpah 

Allah dengan tiga hal: tinta, qalam dan tulisan. Allah tidak pernah 

bersumpah, kecuali dengan hal-hal yang agung. Jika ada sumpah 

dengan matahari, malam, dan bulan tentu sumpah dengan tiga hal 

itu pun mengandung keagungan yang serupa. Lewat tinta, qalam, 

dan tulisan, kebodohan dapat dikikis dan peradaban dapat 

ditegakkan.5  

Penjelasan yang dikemukan oleh Tantawi di atas 

membuktikan bahwa dengan adanya tinta, qalam, dan tulisan akan 

meningkatakn kualitas hidup manusia dengan memahami berbagai 

ilmu pengetahuan secara tersurat atau tertulis. 

Ayat-ayat yang dikemukan di atas menunjukkan kegiatan 

jurnalistik dalam Islam yaitu sustu proses mengumpulkan data untuk 

menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang tertulis yang dapat dinikmati 

oleh seluruh umat manusia. Tulisan-tulisan yang ditulis oleh para 

sejarawan Islam telah memberikan sumbangsih yang sangat besar 

                                              
4 Abu al-Faraj Jamaluddin Abdurrahman, Zaid al-Masiral-Tafsir, Juz VIII ( Beirut: Dar 

al-Kutub al- Ilmiah,1994), h. 92-93 

5 Tanthawi Jawhari,Op.Cit. juz XXX, h. 243-245 
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dalam meningkatkat kualitas umat sehingga dapat menjadi khairul 

ummah 

2. Penulisan al-Quran dan al-Hadist   

a. Penulisan al-Quran 

Dilihat dari tinjauan historis , umat Islam adalah umat yang 

beruntung karena Allah swt telah memelihara al-Quran dari orang 

yang dapat merusak, mengganti, membongkar huruf-huruf al-

Quran, sehingga menjadi sebuah kitab suci yang tidak dimiliki oleh 

agama lain. Allah telah berfirman QS. al-Hijr (15): 9 

 )9(ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. 

 

Usaha untuk menulis al-Quran merupakan momentum yang 

sangat baik dalam merekam kata-kata al-Quran sehingga dapat 

tersebar ke seluruh antero dunia untuk dijadikan sebagai pegangan 

hidup, menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan 

firman Allah swt. QS. al-Baqarah (1): 185 

َضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَءاُن ُهًدى ِللنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرقَ�اِن َفمَ�ْن   َشْهُر َرَم

َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريضً�ا َأْو َعلَ�ى سَ�َفٍر َفعِ�دٌَّة مِ�ْن َأيَّ�اٍم ُأخَ�َر ُيِري�ُد         

ُيِري��ُد ِبكُ��ُم اْلُعسْ��َر َوِلُتْكِملُ�وا اْلعِ��دََّة َوِلُتَكبِّ��ُروا اللَّ�َه َعلَ��ى مَ��ا هَ��َداُكْم    اللَّ�ُه ِبكُ��ُم اْلُيسْ��َر َولَ�ا  

 )185(َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, 

bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai 
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 
Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 
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tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan 
itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 
maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan 
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, 
supaya kamu bersyukur. 

 

Penulisan al-Quran mengalami tiga periodeMuhammad bin 

Shalih al-Usaiman menguraikan dalam karyanya, usuul fi al-Tafsir 

yang dikutip oleh M. Hasbi al-Shiddieq, sebagai berikut::  

     Periode Pertama 

Periode pertama ini terjadi pada masa nabi Muhammad saw. 

masih hidup, meskipun pada saat itu penulisan al-Quran tidak 

gencar ditulis oleh para sahabat, kareana lebih banyak yang 

mengandalkan daya hafalannya ketimbang tulisan. Para sahabat 

pada ketika itu terkenal memiliki daya ingat yang kuat dan hafalan 

yang cepat, dan sedikit yang pintar dalam hal tulis menulis. Ayat-

ayat al-Quran pada saat itu tidak dihimpun atau dikumpulkan dalam 

satu mushaf, bahkan ssetiap kali ayat-ayat al-Quran turun para 

sahabat langsung menghafalnya dan menuliskannya pada pelepah 

kurma, lembaran-lembaran kulit, pecahan-pecahan batu, dan 

sebagainya. 

M. Hasbi al-Shiddieqy mengatakan bahwa tiap-tiap Nabi 

telah menerima ayat-ayat yang diturunkan dan menyuruhnya untuk 
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menulisnya. Setiap kali satu surat telah lengkap, Nabi memberinya 

nama sebagai tanda yang membedakan surat itu dengan surat yang 

lain. Nabi menyuruh meletakkan basmallah di permulaan setiap 

surat baru, atau di akhir surat yang terdahulu letaknya. Demikian 

pula setiap kali surat turun, Nabi menerangkan letaknya. Nabi 

berkata, "Letakkan ayat-ayat ini sesudah itu!", misalnya di surah al-

Baqarah. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi hingga 

sempurnanya al-Quran dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 

hari.6 

 Para penulis wahyu yang terkenal pada masa itu yaitu: 

1. Abu Bakr al-Siddiq 

2. Umar bin al-Khattab 

3. Ustman bin affan 

4. 'Ali bin Abi Thalib 

5. 'Amir ibn Fuhairah, sekaligus penulis surat-surat Nabi 

6. Ubay bi Ka'ab 

7. Tsabit ibn Qais ibn Syammas 

8. Zaid bin Tsabit 

9. Mu'awiyah bin Abi Sufyan 

10. Yazid 

11.Al-Mughirah ibn Syu'bah 

12.Al-Zubair ibn al-Awwam 

                                              
6 M. Hasbi al-Shiddieqy, Sejarah dan pengantar Ilmu al-Quran/Tafsir (Jakarta: PT. Bulan 
Bintang,1990),h. 68-69 
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13.Khalid ibn Walid 

14.Al-'Ala al-Hadramy 

15.Amr ibn Ash 

16.Muhammad ibn Muslamah dan beberapa orang lainnya 

Periode kedua 

  Periode kedua ini berlangsung pada masa kekhalifaan Abu 

Bakr r.a.  pada tahun ke-12 H. Penulisan al-Quran ini 

dilatarbelakangi oleh banyaknya qurra'7 yang terbunuh dalam 

peperangan Yamamah. Diantara mereka adalah Salim Maula bin 

Hudzaifah, salah seorang yang memiliki daya hafal yang kuat dan 

diakui kejujurannya dalam menghafal akl-Quran, sehingga dapat 

menyatakan bahwa beliau boleh diambil ilmu-ilmu al-Qurannya. 

Oleh karena itu , Abu Bakr r.a. memrintahkan pengumpulan al-

Quran.  

Periode ketiga 

  Periode ini terjadi pada masa kekhalifaan Ustman bin Affan 

pada tahun 25 H. Al-Quran sudah selesai ditulis dan dikumpulkan 

pada masa itu. Pada awalnya, penulisan dan pengumpulan al-

Quran ini diprakarsai oleh Umar karena pada salah satu 

peperangan telah tercatat bahwa kira-kira 70 orang dari penghafal 

al-Quran mati terbunuh. Hal inilah yang merisaukan hati umar 

                                              
7Qurra adalah penulis al-Quran  
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jangan sampai semua penghafal akan terbunuh dalam setiap 

peperangan sehingga akan menyebabkan hilangnya ayat-ayat al-

Quran dalam jumlah banyak.8 

  Di masa pemerintahan Utsman, terdapat perbedaan di 

dalam membaca al-Quran di beberapa wilayah Arab, dan 

memungkinkan adanya kesepakatan dalam membaca al-Quran 

dengan metode yang umum, maka khalifah menyuruh agar 

beberapa copy al-Quran dibuat dan dikirimkan ke beeberapa 

wilayah Islam untuk dibaca.9 

b. Penulisan dan pengumpulan al-Hadist 

  Ketika masa kekhalifah Umar bin Khattab, beliau pernah 

merencanakan untuk menghimpun semua hadist Nabi dan para 

sahabat menyetujui hal tersebut. Namun setelah Umar 

melaksanakan shalat istikharah selama satu bulan, beliau 

mengurungkan niatnya. Kekhawatirannya adalah jangan sampai 

umat Islam terganggu konsentrasinya dalam mempelajari dan 

mendalami al-Quran.  

  Sejarah telah mengemukakan bahwa, pada abad pertama 

Hijriah perkembangan hadis telah dikenal dengan sebutan masa 

penyebaran hadist. Pada saat itu Nabi Muhammad saw. hanya 

                                              
8Hassan Ibrahim Hassan,  Islamic History and Culture diterjemahkan oleh Djahdan 

Human dengan judul Sejarah dan Kebudayaan Islam (Cet. I, Kota Kembang; 
Yogyakarta:1989),h.59 

9Ibid.,h. 59 
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menghafal, karena kondisi masyarakat Arab pada saat itu sangat 

kuat hafalanya atau ingatanya akan tetapi tidak berarti bahwa 

pencacatan hadis tidak ada. Para ulama pada waktu itu banyak 

membuat cacatan hadist, akan tetapi hanya untuk kepentingan 

pribadi pencatatan dan juga belum bersifat massal atau umum.  

  Pertama kali yang berhasil menghimpun hadis adalah 

abubakar ibn Hazm, tetapi dinilai oleh para ulama masih kurang 

lengkap. Akan tetapi ibn Syihb al-Zuhri berhasil menghimpun hadis 

dan dinyatakan lebih lengkap.  

  Usaha menghimpun hadis yang dirintis oleh kedua ulama 

tersebut kemudian dilanjutkan oleh ulama berikutnya, nanti abad 

kedua baru dapat dilihat bermunculannya beberapa kitab hadis,  

seperti:  

1. Al-Muwaththa; susunan Imam Malik bim Anas.  

2. Al- Musnat; susunan Imam asy-Syafii  

3. Al- Jami; susunan Abdul Rasak Alshamaniy  

4. al-sunan; susunan Alausay  

5. Al-Sunan ;susunan al-Humaidy.  

Perkembangan selanjutya yang menjadi perhatian besar dari 

kalangan ulama adalah Kitab al-Muaththa yang berisi 1726 hadits 

dari Nabi Muhammad saw, sahabat dan tabi'in dari hasil penelitian 

menyatakan bahwa, jumlah hadits itu terdapat 600 hadits musnad, 

228 hadits mursal 613 hadits maqthu'. Dan bila dilihat dari segi 
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kualitas sanad, hadits yang terkandung di dalamnya ada yang 

ahahih hasan dan ada yang dhaif.    

Pada abad III H. adalah abad yang sangat gemilang bagi 

perkembangan hadist. Di abad ini, lahirlah tokoh-tokoh hadist yuang 

terkenal, juga lahir pula kutub al-Sittah  yang hampir mengumpulkan 

semua hadist sahih. Kitab ini dianggap oleh umat Islam sebagai 

kitab hadist yang mu'tamad . Kitab tersebut adalah : 

1. Kitab al-Jami' al-Shahih oleh Bukhari (194-256 H) 

2. Kitab al-Jami' al-Shahih oleh Muslim ( 215-276 H) 

3. Kitab al Sunan oleh an-Nasai ( 215-303 H) 

4. Kitab al-Sunan oleh Abu Daud ( 202-269 H) 

5. Kitab al-Sunan oleh at- Turmudzi ( 209- 269 H) 

6. Kitab al-Sunan oleh Ibnu Majah ( 209- 276 H)10 

Selanjutnya pada abad IV merupakan pemisahan antara 

ulama Mutaqaddimin dan ulama Mutaakhirin. Ulama Mutaakhirin 

menghimpun hadist-hadist dan berpegang pada kitab-kitab hadist 

seperti yang telah ditempuh oleh ulama sebelumnya, juga menyusun 

kitab dengan sistem baru, hal ini dapar dilihat pada kitab-kitab yang 

dihimpun antara lain : 

1. Kitab atraf kitab hadist yang hanya menyebut sebahagian matan 

hadist tertentu kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan 

itu. Sanad yang berasal dari kitab hadist yang dikutip matannya 

                                              
10 Lihat Subhi al Shalih, Ulum al- Hadist wa Mustahu ( Cet. XVII; Beirut : Dar al-Ilm Li 

al- Malayin,1998),h.122 
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itu meupun lainnya, contohnya atraf al-Sahihan, susunan Abu 

Muhammad Khalaf ibn Muhammad al- Wasity ( 401 H) 

2. Kitab Mustakharaj, yaitu kitab hadist yang memuat matan-matan 

hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau 

keduanya atau lainnya , kemudian penyusun meriwayatkan 

matan-matan hadist dengan sanadnya sendiri yang berbeda-

beda, contohnya Mustakharaj Shahih Bukhari, susunan al- Jurjan 

dan sebagainya. 

3. Kitab Mustadrak, yaitu kitab-kitab yang menghimpun hadist-

hadist yang memiliki syarat-syrata Bukhari dan Muslim atau 

memiliki syarat-syarat dari salah satunya. Contohnya al- 

Mustadrak susunan al- Hakim ( 321-405 H). 

4. Kitab al-Jami', yaiotu kitanb hadist yang menghimpun hadist-

hadist Nabi saaw. telah termuat dalam kitab-kitab yang telah 

ada, misalnya al-Jami' bain al-shahiain yang menghimpun hadits 

shahih bukhari dan muslim, oleh ibn furat. berkaitan dengan al- 

jami ini, ada beberapa kitap jami misalnya yang ditulis oleh ibn 

katsir (W 774 H) dan al-suyuti (W911 H).11 

Setelah itu, karena menghimpun hadits-hadits shahih dirasakan 

suda maksimal, tetapi disisi lain ulama menyadari bahwa hadits-

hadits yang telah disusun itu akan dijadikan rujukan keagamaan oleh 

generasi berikutnya, maka mereka merasa perlu membubuhkan 

                                              
11 Lihat M. Zuhri, Hadist nabi Telaah Historis dan Metodologinya, (cet. I; Yogyakarta: 

Tiara Wacana Yogya, 1997),h. 64 
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komentar-komentar mereka terhadap hadits-hadits 

tersebut,sehingga bersamaan dengan penulis al-jami atau 

pengumpulan hadits-hadits tertentu seperti yang disebutkan 

terdahulu, juga dilakukan persyaratan hadits, misalnya yang 

dilakukan oleh ibn Hajar, mensyarahkan kitab Shahih Bukhari 

dengan kitabnya yang diberikan judul Fath al-Bary. Hal serupa 

dapat dilaksanakan pula oleh al-Kurmani (775 H) dengan nama 

kitabnya al-Kawakib al-Durri dan oleh Qasthalani (851-923 H) 

dengan nama kitab Isyad al-Sari.  

  Sementara itu shahih muslim, disyarahkan oleh beberapa 

ulama misalnya; imam al-Nawi (676 H) dengan judul Minhaj al- 

Muhaddisin, al-Masari (536 H) dengan judul al-Muslim bi Fawaid 

muslim, al-Qadhi Iyadh (544 H) debgan judul al-ikmal, dan al-

zawawi (744 H) dengan judul ikmal al-Ikmal.12  

Demikian usaha para ulama, yakni mulai pertengahan abad  

hingga sekarang dalam melestarikan hadits – hadits Nabi saw. lalu 

mengembangkan dengan penyusunan kitab-kitab baru, yang 

diklasifikasikan sebagai berikut; kitab syarah, yaitu kitab yang 

didalamnya dimuat uraian dan penjelasan kandungan hadits. Kitab 

mukhtasar, yaitu kitab yang berisikan petunjuk-petunjuk praktis, 

biasanya berupa kode-kode huruf untuk mempermudah 

                                              
12Ibid., h. 64  
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mendapatkan atau menjari matan hadits pada kitab-kitab tertentu, 

yaitu kitab hadits yang telah dialihbahasakan. 

Walhasil, pengumpulan al-Quran dan al-Hadist ini 

merupakan kegiatan jurnalistik dalam konsep Islam, karena kita 

ketahui bahwa jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan data, 

mengolah kemudian disebarkan kemasyarakat melalui media. 

Jadi kegiatan jurnalistik dalam Islam yang dijelaskan diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Para sahabat dan  ulama yang mengumpulkan al-Quran dan al-

Hadist melalui pelepah kurma, kulit domba dan lain-lain dapat 

disebut jurnalis  (wartawan) dewasa ini. 

2. Data-data berupa al-Quran dan al-hadist dikumpulkan kemudian 

melalui proses penyeleksian dari lembaran-lemabaran mushaf. 

3. Media yang digunakan adalah  kertas-kertas yang dikumpulkan 

sehingga menjadi suatu kumpulan berupa buku. 

 

B.Etika jurnalistik dalam Islam 

 1. Kejujuran 

Kejujuran dalam kamus bahasa Indonesia adalah sifat 

(keadaan) jujur; ketulusan (hati); kelurusan (hati).13  

Seorang jurnalis dalam melaksanakan kegiatannya dalam 

mencari berita, mengumpulkan, mengola berita dituntut untuk jujur 

                                              
13Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit. h. 479  
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dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Baik jujur pada 

sifat yang melekat pada jurnalis maupun terhadap berita-berita yang 

disampaikan.itu. Seorang wartawan harus bersifat objektif dalam 

melihat, mendengar peristiwa atau kejadian yang diliputnya. 

Seorang jurnalis dituntut juga untuk sportif untuk mengakui kekeliruan 

dan kesalahannya.  Jujur juga berarti adil dalam menyampaikan 

berita dengan tidak memihak ke mana-mana. 

Unsur kejujuran dalam menyajikan berita harus melalu proses 

sesuai dengan etika kurnalistik. Informasi yang jujur merupakan kunci 

kesuksesan bagi jurnalis  dan kunci keberhasilan institusi dimana ia 

bekerja.Audiens, pemirsa, khalayak tidak boleh kehilangan 

kepercayaan informasi yang disuguhkan oleh jurnalis. Sekali saja 

masyarakat dibohongi, maka boleh jadi selamanya kepercayaan 

akan hilang dan kondisi semacam ini merupakan awal kehancuran 

karir jurnalis. "Semakin baik seorang jurnalis, ia makin mampu 

mendekati objektivitas.14 

Dalam al-Quran kejujuran diistilahkan dengan amanah, ghair 

al-takdzib, Shidiq, al-haq. 

a. Amina (amuna)  

Percaya dalam al-Quran biasa diungkapkan dengan kata 

amana  kata-kata ini dalam berbagai bentuk jadiannya di dalam al-

                                              
14 William L. River dan Cleve Mathews, Op. Cit. h. 10 
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Quran cukup banyak; yakni 834 buah, termasuk di dalamnya istilah 

amanat.15  tetapi kata amana lebih berkonotasi kepada pengertian 

kepercayaan kepada tuhan atau kepada kekuatan gaib. Istilah 

kepercayaan/jujur itu sendiri dalam al-Quran di ungkapkan dengan 

kata amina dan amuna.  

 Kata amanah  terambil dari kata amuna-yamunu-amanatan. 

Secara harfiyah dapat diterjemehkan dengan tidak menipu atau 

tidak membelot atau juga dengan istilah amin-amna. Yang 

mengungkapkan amanat terhadap al-Quran pada 6 tempat; 2 buah 

dalam bentuk murfad (singular), dan 4 kali dalam bentuk jama 

(plural). Contohnya pada QS. al-Nisa (4): 58 

ِإنَّ اللَّ��َه يَ��ْأُمُرُكْم َأْن تُ��َؤدُّوا اْلَأَمانَ��اِت ِإلَ��ى َأْهِلهَ��ا َوِإَذا َحَكمْ��ُتْم بَ��ْيَن النَّ��اِس َأْن َتْحُكمُ��وا     

 )58(ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 

Amanah dalam pengertian yang sempit adalah pemelihara 

titipan dan mengembalikanya kepada pemiliknya dalam bentuk 

semula. Sedangkan dalam pengertian yang luas amanah 

mencangkup banyak hal: menyimpan rahasia orang, menjaga 

kehormatan orang lain, menjaga duirinya sendiri, menunaikan tugas-

                                              
15 Muhammad Fuadi 'abd al-Baqiy, Al-Mu'jam al-Muifahras li Alfaz al-Quran al-

Karim, Dar al-Fikr, 1992),h. 103 
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tugas yang di berikan kepadanya dan lain-lain sebagainya.16 Tugas-

tugas yang dipikulkan Allah kepada umat manusia, oleh al-Quran 

disebut sebagai amana(amanataklif). Amanataklif inilah yang paling 

berat dan besar. Mahluk-mahluk Allah yang besar, seperti langit, 

bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, lautan dan 

pohon-pohon yang lainya, tidak sangup memikulnya. Lalu manusia 

larena kelebihan yang di berikan Allah kepadanya berupa akal 

fikiran, perasaan kehendak dan sebagainya mau menanggunya. 

Allah telah berfirman QS. al-Ahzab ( 33 ): 72 

 

ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَلى السََّمَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها 

 )72(ُلوًما َجُهوًلاَوَحَمَلَها اْلِإْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظ
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 
dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 
oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapatlah 

dikemukakan beberapa bentuk amanah sebagai berikut : 

1. memelihara titipan dan mengembalikanya seperti semula      

Apabila seorang muslim dititipi oleh orang lain, misalnya 

barang berharga, karena bersangkutan akan pergi jauh keluar 

negeri, maka titipan itu harus di pelihara dengan baik dan pada 

saatnya dikembalikan kepada yang punya, utuh seperti semula. 

Dalam hal ini Allah SWT berfirman QS. an-Nisa (4): 58 
                                              

16 Yunahar Liyas, Kuliah Akhlak (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999),h. 
50 
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 َتْحُكُموا   َأْن  النَّاِس  َبْيَن  َحَكْمُتْم  َوِإَذا  َأْهِلَها  ِإَلى  اْلَأَماَناِت  ُتَؤدُّوا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  اللََّه ِإنَّ

 )58(ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 

 

 

 Bila yang menerima titipan punya niat baik untuk 

mengembalikannya seperti semula, maka Allah akan membantunya 

untuk memeliharanya. Rasulullah saw bersabda:  

َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلُأَوْيِسيُّ َحدََّثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَلاٍل َعْن َثْوِر بْ�ِن  

َزْيٍد َعْن َأِبي اْلَغْيِث َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ�ُه َعنْ�ُه عَ�ْن النَّبِ�يِّ صَ�لَّى اللَّ�ُه       

َأْمَواَل النَّاِس ُيِري�ُد َأَداَءهَ�ا َأدَّى اللَّ�ُه َعنْ�ُه َومَ�ْن َأخَ�َذ        َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َأَخَذ

   17ُيِريُد ِإْتَلاَفَها َأْتَلَفُه اللَُّه
 

Terjemahannya: 

"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud akan 
mengembalikannya, maka Allah pasti akan menyampaikannya maksud 
itu. Dan jika ia mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah 
akan merusaknya " (HR. Bukhari) 

 

Di antara sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad saw sejak 

mudanya di Mekkah sudah terkenal dengan gelar al-Amin adalah 

                                              
17 CD Digital, Maushu’ah al-Hadis al-Syarif, No. Hadis: 2212. 
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karena beliau sangat dipercaya oleh penduduk Makkah untuk 

menyimpan  dan memelihara barang titipan, kemudian 

mengembalikannya seperti semula. Penduduk-penduduk Makkah 

yang akan keuar negri merasa aman dan tenang menitipkan 

barang-barang berharganya kepada beliau. Bahkan sebelum 

sebelum Hijrah pun Rasulullah saw menyuruh Ali ibn Abi Thalib 

berangkat Hijrah belakangan supaya dapat mengembalikan 

beberapa barang titipan yang masih ada pada beliau.  

2. Menjaga Rahasia 

Apabila seseorang dipercaya untuk menjaga rahasia, apakah 

rahasia pribadi, keluarga, organisasi dan sebagainya, maka wajib 

untuk menjaga supaya tidak bocor kepada orang lain yang tidak 

berhak mengetahuinya karena itu termasuk amanh yang harus kita 

pegang. Rasulullah saw. bersabda : 

َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدََّثَنا َيْحَيى ْبُن آَدَم َحدََّثَنا اْبُن َأِبي ِذئْ�ٍب  

َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعَطاٍء َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن جَ�اِبِر بْ�ِن َعِتي�ٍك عَ�ْن     

اللَّ�ُه َعَليْ�ِه َوسَ�لََّم ِإَذا     َجاِبِر بْ�ِن َعبْ�ِد اللَّ�ِه قَ�اَل قَ�اَل َرسُ�وُل اللَّ�ِه صَ�لَّى        

 18َحدََّث الرَُّجُل ِباْلَحِديِث ُثمَّ اْلَتَفَت َفِهَي َأَماَنٌة 
Terjemahannya: 

"Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil 
menoleh kiri kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah 
amanah ( yang harus dijaga ) " (HR. Abu Daud) 

 
3. Menunaikan Kewajiban dengan Baik 
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Allah swt. memberikan kewajiban kepada semua manusia 

denga tugas-tugas yang wajib ia laksanaka, baik dalam 

hubungannya dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia 

dan makhluk lainnya. Amanah inilah yang tidak dapat dipikul oleh 

langit, bumi, dan gunung-gunung karena beratnya, tetapi manusia 

bersedia memikulnya. Allah berfirman dalam QS. al-Ahzab (33): 72 

 

ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَلى السََّمَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأشْ�َفْقَن ِمْنهَ�ا   

 )72(َوَحَمَلَها اْلِإْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًلا
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 
dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 
oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, 

 

4. Tidak Menyalahgunakan Jabatan 

Jabatan adalah amanah yang wajib di jaga. Segala bentu 

penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan 

kelompok merupakan perbuatan yang tercela yang melanggar 

amanah. Misalnya menerima hadiah, komisi yang tidak halal . 

Dalam hal ini Rasulullah saw. menegaskan bahwa 

َحدََّثَنا َزْيُد ْبُن َأْخَزَم َأُبو َطاِلٍب َحدََّثَنا َأُبو َعاِصٍم َعْن َعْبِد اْلَواِرِث ْبِن 

َسِعيٍد َعْن ُحَسْيٍن اْلُمَعلِِّم َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبَريْ�َدَة عَ�ْن َأِبي�ِه عَ�ْن النَّبِ�يِّ      

اُه َعلَ�ى َعمَ�ٍل َفَرَزْقنَ�اُه ِرْزقً�ا     َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل مَ�ْن اسْ�َتْعَمْلنَ  

 19) رواه أبو داود(َفَما َأَخَذ َبْعَد َذِلَك َفُهَو ُغُلوٌل 
                                              

19 CD Digital, No. Hadis: 2554. 
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Terjemahannya: 

"barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan 
sesuatu, dan kami beri upah mernurut semestinya, maka apa yang ia 
ambil lebih daari upah semestinya, maka itu namanya korupsi." ( HR. 
Abu Daud) 

 

Bentuk lain dari  menyalahgunakan jabatan adalah 

mengangkat orang-orang yang tidak mampu untuk menduduki 

jabatan tertentu hanya karena dia sanak saudara atau kenalannya, 

padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki 

jabatan tersebut, Rasulullah saaw. Bersabda: 

 ْبِن   َعَطاِء  َعْن  َعِليٍّ  ْبُن  ِهَلاُل  َحدََّثَنا  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ُفَلْيُح  َحدََّثَنا  ِسَناٍن  ْبُن  ُمَحمَُّد َحدََّثَنا

َيَساٍر َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا 

 اْلَأْمُر ُضيَِّعْت اْلَأ َماَنُة َفاْنَتِظْر السَّاَعَة َقاَل َكْيَف ِإَضاَعُتَها َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل ِإَذا ُأْسِنَد

 20ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتِظْر السَّاَعَة
 

Terjemahannya:           

Rasulullah saw bersabda: Jika amanah ditinggalkan maka tunggulah 
kehancurannya, (Bertanya sahabat): Apa yang dimaksud meninggalkan 
?, “Rasulullah saw bersabda: Jika suatu urusan diserahkan kepada 
bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. 

 

Pada periode Makkah, Allah baru sebatas menyatakan 

bahwa orang yang memelihara kepercayaan (amanah) adalah 

sebagai bukti keberuntungan orang beriman dan memperlihatkan 
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betapa senangnya seseorang. Dalam surat al-Muminun ayat 8 di 

tegaskan bahwa salah satu indikator orang beriman yang beruntung 

adalah sejauhmana ia mampu memelihara amanah yang diberikan 

kepadanya.QS. al-Muminun : 8 

 

 )8(َوالَِّذيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) 
dan janjinya, 

  Sedangkan pada surat al-Maarij ayat 32, Allah 

mengatakan orang yang (antara lain) mampu memelihara 

amanahnya, akan terhindar dari sifat gelisah bila di timpa 

musibah, dan tidak bersifat kikir kalau ia mendapat kebaikan atau 

rezeki dari Allah. Karena ia mengalami ketenangan bathin dan 

senantiasa suka memberi, atau punyai kepedulian sosial, maka 

Allah telah menjanjikan kekekalan dan kemuliaan tinggal di 

syurga. QS. al-Ma'arij : 32 

 

 )32(َوالَِّذيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن
 

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 
dipikulnya) dan janjinya. 
b. Shidq 

Sifat jujur dalam al-Quran juga diungkapkan dengan kata 

shidiq. Kata ini dalam banyak sering dikontradiksikan dengan kata 

kidzb. Jika di hitung kata shidq dalam berbagai bentuk, baik kata 



 26 

kerja maupun isimnya, maka akan ditemukan sebanyak 270 kali 

dalam al-Quran. Shidq dalam bentuk mufrad hanya ada tiga buah, 

sedangkan dalam bentuk jamak mencapai 57 buah. Kata al-Shidq 

ditemikan pada 10 tempat. Di antaranya adalah dalam QS. Maryam 

(19): 50 dan QS. al-Syu'ara (26): 84 dengan ungkapan lisana 

shidiqin (buah tutur yang baik). Keduanya menggambarkan nabi 

ingin menjadi buah bibir di kemudian hari. Firman Allah QS. Maryam 

(19): 50. dan QS. al-Syu'ara (26): 84) 

  )50(َوَوَهْبَنا َلُهْم ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليا

Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan 
Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. 

 

Seorang manusia apalagi jurnalis Islam dituntut untuk selalu 

berada dalam keadaan benar lahir batin; benar hati, benar 

perkataan, dan benar perbuatan. Antara hati dan perkataan harus 

sama, tidak boleh berbeda apalagi antara perkataan dan 

perbuatan. Seorang jurnalis dituntut untuk menyampaikan berita apa 

adanya dengan tidak menambah berita tersebut untuk menghindari 

kekacauan. 

Benar hati , apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah 

swt dan bersih dari segala penyakit, benar perkataan, apabila 

semua yang diucapkan adalah kebenaran bukan kebatilan dan 

benar perbuatan apabila semua yang dilakukan sesuai dengan 

syari'at Islam. 
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Rasulullah saw memerintahkan setiap manusia termasuk 

jurnalis untuk selalu shidq karena sikap shidq akan membawa 

kepada kebaikan dan mengantarkannya kepada syurga. Sebaliknya 

beliau melarang umatnya berbohong, karena kebohongan akan 

membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa 

kepada neraka. Beliau bersabda: 

َحدََّثَنا َهنَّاٌد َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعْن اْلَأْعَمِش َعْن َشِقيِق بْ�ِن سَ�َلَمَة عَ�ْن    

َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيُكْم 

ِإنَّ اْلِبرَّ َيْهِدي ِإَلى اْلَجنَّ�ِة َومَ�ا   ِبالصِّْدِق َفِإنَّ الصِّْدَق َيْهِدي ِإَلى اْلِبرِّ َو

َيَزاُل الرَُّجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّى الصِّْدَق َحتَّ�ى ُيْكتَ�َب ِعنْ�َد اللَّ�ِه صِ�دِّيًقا      

َوِإيَّاُكْم َواْلَكِذَب َفِإنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي ِإَلى اْلُفُجوِر َوِإنَّ اْلُفُجوَر َيْهِدي ِإَلى 

اُل اْلَعبْ�ُد َيكْ�ِذُب َوَيَتحَ�رَّى اْلكَ�ِذَب َحتَّ�ى ُيْكتَ�َب ِعنْ�َد اللَّ�ِه         النَّاِر َوَما َيَز

َوفِ��ي اْلبَ��اب عَ��ْن َأبِ��ي َبكْ��ٍر الصِّ��دِّيِق َوُعمَ��َر َوَعبْ��ِد اللَّ��ِه بْ��ِن      (كَ��ذَّاًبا 

 21) الشِّخِّيِر َواْبِن ُعَمَر َقاَل َأُبو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح
Tejemahannya: 

" Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa 
kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Seseorang 
yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai 
seorang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan 
membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada 
neraka.Orang yang selalu berbohong dan mencari cari kebohongan 
akan ditulis oleh Allah sebagi pembohong. (al-Bukhari)." 

 

Seorang muslim harus selalu bersikap benar; kapan, di mana 

dan kepada siapapun. Beberapa bentuk Shidiq : 
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1. Benar Perkataan 

Dalam keadaan apapun seorang muslim selalu berkata yang 

benar, baik dalam menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan 

melarang dan memrintah ataupun yang lainnya. Orang selalu 

berkata benar akan dikasihi oleh Allah dan dipercaya oleh 

masyarakat sebaliknya orang yang berdusta apalagi suka berdusta, 

masyarakat tidak akan mempercayainya.  

Berkata bohong termasuk salah satu sifat orang munafik 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. 

َحدََّثَنا ُسَلْيَماُن َأُبو الرَِّبيِع َقاَل حَ�دََّثَنا ِإسْ�َماِعيُل بْ�ُن َجْعفَ�ٍر قَ�اَل حَ�دََّثَنا       

َناِفُع ْبُن َماِلِك ْبِن َأِبي َعاِمٍر َأُبو ُسَهْيٍل َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة عَ�ْن  

ُمنَ�اِفِق َثلَ�اٌث ِإَذا حَ�دََّث كَ�َذَب     النَِّبيِّ َصلَّى اللَّ�ُه َعَليْ�ِه َوسَ�لََّم قَ�اَل آيَ�ُة الْ     

 22). متفق عليه(َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف َوِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن 
 

Terjemahan : 

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga apabila ia berkata ia dusta; bila 
berjanji ia mungkir; dan bila dipercaya ia hianat . (HR. Muttafaqun 
'Alahi). 

 

Shidiq al-hadits adalah bentuk yang paling populer dan 

paling mudah kelihatan. 

2. Benar janji (shidiq al-wa'ad)  
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Apabila berjanji, seorang muslim akan selalu menepatinya, 

sekalipun dengan musuh atau anak kecil. Rasulullah saw bersabda: 

جَّ�اٌج قَ�اَل حَ�دََّثَنا َليْ�ٌث قَ�اَل حَ�دََّثِني ُعَقيْ�ٌل عَ�ِن ابْ�ِن شِ�َهاٍب عَ�ْن َأبِ�ي             حَ�دََّثَنا حَ 

ُهَرْيَرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل مَ�ْن قَ�اَل ِلصَ�ِبيٍّ َتعَ�اَل     

)رواه أحمد(َهاَك ُثمَّ َلْم ُيْعِطِه َفِهَي َكْذَبٌة   23 
terjemahan: 

 

" Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari, saya beri 
korma ini. Kemudian dia tidak memberikannya, maka dia telah 
membohongi anak itu." (HR.Ahmad) 

 

Mungkir janji juga termasuk salah satu sifat munafik 

sebagaimana telah disebutkan dalam hadits diatas. 

Allat SWT menyukai orang-orang yang menepati janji. Dalam 

al-Quran disebutkan pujian Allah swt kepada nabi Ismail yang 

menepati janji. 

 

 )54(َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوًلا َنِبيا

Terjemahan: 

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang 
tersebut) didalam al-Quran sesungguhnya ia adalah seorang yang 
benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi." (QS.Mariam 
19:54) 
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'Azam (keputusan hati) untuk melakukan suatu kebaikan dinilai 

sebagai janji, menepatinya disebut  'Wafa' (menepati janji) dan 

memungkirinya disebut Kadzimd (bohong). Dalam surat At-taubah 

75-77 Allah SWT menggambarkan bagaimana orang-orang 

munafik berjanji kalau mendapat rejeki dari Allah akan 

mensedekahkan (sebagiannya), tetapi setelah mendapatkannya 

mereka kikir. 

َفَلمَّا )75(َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه َلِئْن َءاَتاَنا ِمْن َفْضِلِه َلَنصَّدََّقنَّ َوَلَنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحيَن

َفَأْعَقَبُهْم ِنَفاًقا ِفي ُقُلوِبِهْم ِإلَ�ى  )76(َءاَتاُهْم ِمْن َفْضِلِه َبِخُلوا ِبِه َوَتَولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن

 )77(َقْوَنُه ِبَما َأْخَلُفوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَنَيْوِم َيْل
 

Terjemahan: 

"Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: 
"Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada 
kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-
orang yang saleh." Maka setelah Allah memeberikan kepada mereka 
sebahagian dari karunia-Nya, mereka pikir dengan karunia itu, dan 
berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu 
membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan 
pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena 
mereka telah memungkiri terhadap Alah apa yang telah mereka ikrarkan 
kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta." (QS.At-
Taubah 9:75-77) 

3. Benar Kenyataan (Sidq al-hal) 

Seorang muslim akan menampilkan diri sendiri seperti 

keadaan yang sebenarnya. Dia tidak akan menipu kenyataan, tidak 

memakai baju kepalsuan, tidak memcari nama, dan tidak pula 

mengada-ada. Rasulullah saw bersabda: 

َعْبِد اللَِّه ْبِن ُنَمْيٍر َحدََّثَنا َوِكيٌع َوَعْبَدُة عَ�ْن ِهشَ�اِم بْ�ِن     َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن

ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئشَ�َة َأنَّ امْ�َرَأًة َقالَ�ْت يَ�ا َرسُ�وَل اللَّ�ِه َأقُ�وُل ِإنَّ        
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ِه َوَسلََّم َزْوِجي َأْعَطاِني َما َلْم ُيْعِطِني َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْي

 24) رواه ملسم(اْلُمَتَشبُِّع ِبَما َلْم ُيْعَط َكَلاِبِس َثْوَبْي ُزوٍر 
 

"Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diterimanya 
sama seperti orang memakai dua pakaian palsu." (HR.Muslim) 

Arti orang yang berhias dengan bukan miliknya supaya 

kelihatan kaya sama seperti orang yang memakai dua kepribadian. 

  

c.Ghair al-Kidzb 

Secara etimologi, kata al-Kidzb merupakan lawan dari 

kata al-Shidq. Lafadz Kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 

sebanyak 283 buah di dalam al-Quran. 

Menurut Tosihihiko bahwa dalam al-Quran kata kidzb, 

kebohongan dan dusta sebagai dosa yang keji dan merupakan 

salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Menurutnya 

bahwa sikap ingkar terhadap Tuhan terlihat dengan dua cara. 

Pertama, menujukkan kepada pebuatan dusta yang secara terang-

terangan dalam soal wahyu Allah swt. Kedua, mengatakan bahwa 

Tuhan berdusta.Sifat takdzib dari orang kafir sering pula diikuti oleh 

cacaian dan npenghinaan dari kaum yang betul-betul keras kepala 

dan menolak wahy, bahkan tidak pernah berhenti menertawakan 

                                              
24 CD Digital, No. Hadis:  3972. 
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ayat-ayat al-Quran sebagai dongeng kuno.25 Hal ini dapat dilihat 

dalam QS. al-An'am (6): 4-5 

َفقَ�ْد كَ�ذَُّبوا بِ�اْلَحقِّ    ) 4(َوَما َتْأِتيِهْم ِمْن َءاَيٍة ِمْن َءاَياِت َربِِّهْم ِإلَّا َكاُنوا َعْنهَ�ا ُمْعِرضِ�ينَ  

 )5(َلمَّا َجاَءُهْم َفَسْوَف َيْأِتيِهْم َأْنَباُء َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن
Dan tak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada 

mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya 
(mendustakannya). Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak 
(Al Qur'an) tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai 
kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka 
perolok-olokkan. 

 

  Dalam surat al-Nahl : 116 Allah mengingatkan: 

 اْلَكِذَب   َعَلى اللَِّه  ِلَتْفَتُروا  َحَراٌم  َوَهَذا  َحَلاٌل  اْلَكِذَب َهَذا  َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم  ِلَما  َتُقوُلوا َوَلا

 )116(ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َلا ُيْفِلُحوَن
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut 
oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jangan 

mengatakan sesuatu hal secara dusta oleh lidah "ini halal dan ini 

haram" dengan maksud untuk membohongi Allah swt. karena orang 

yang seperti ini tidak akan mendapatkan keuntungan melainkan 

azab yang pedih. Ayat inii berbicara tentang jenis makanan yang 

halal lagi baik. Dimana  ingin menghalalkan segara cara untuk 

mencapai tujuan membrikan lebel halal pada makanan yang haram. 

                                              
25 Liohat Toshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Quran ( Yogyakarta: 

Wacana,1993),h. 119 
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Bila dihubungakn dengan jurnalistik, maka berbohong 

merupakan hal yang tidak boleh dilakaukan karena sifat tersebut 

sangat berbahaya. Kebohongan dalam mengolah data menulis 

berita, dan menyajikannya kepada masyarakat akan menyebabkan 

kesesatan bagi pembaca, pendengar dan pemirsa. Tentu kegiatan 

jurnalistik seperti ini telah menyalahi etika jurnalistik dan ajaran Islam 

yang berdasarkan pada al-Quran dan al-Hadist.   

d. Ifk 

Masih dalam konteks kejujuran sebagai aspek dalam 

jurnalistik, seorang jurnalis dituntut untuk  menyampikan informasi 

yang benar sesuai dengan fakta yang ada.  

Kata lainnya dalam al-Quran yang membahas tentang hal 

tersebut adalah kata Ifk. Kata Ifk dapat dipergunakan mendeteksi 

kepalsuan informasi yang artinya mangada-ada, berpaling, 

menyelinap dan menyulap.26 Dalam al-Quran dapat dilihat tentang 

ornag-orang kafir yang yang menuduh ayat-ayat al-Quran 

hanyalah kebohongan belaka yang diada-adakan oleh Muhammad 

saw.  Qs al-Furqan: 4 

 َءاَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظْلًما   َوَأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإلَّا ِإْفٌك اْفَتَراُه

 )4(َوُزوًرا
Dan orang-orang kafir berkata: "Al Qur'an ini tidak lain hanyalah 
kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu 

                                              
26Edward William Lane, Arabic-English Lexicon, ( Beirut: Libraire du Liban, 1968),h. 

69 
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oleh kaum yang lain"; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu 
kezaliman dan dusta yang besar. 

 

Dalam Ayat lain juga menjelaskan tentang kebohongan yaitu 

pada QS. al-Nur : 11-12 

اْلِإْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َلا َتْحَسُبوُه َشرا َلُكْم َبْل ُهَو َخيْ�ٌر َلكُ�ْم ِلكُ�لِّ امْ�ِرٍئ     ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِب

َلْولَ��ا ِإْذ )11(مِ��ْنُهْم مَ��ا اْكَتسَ��َب مِ��َن الْ��ِإْثِم َوالَّ��ِذي تَ��َولَّى ِكبْ��َرُه مِ��ْنُهْم لَ��ُه عَ��َذاٌب َعظِ��يمٌ       

 )12(َناُت ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبيٌنَسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِم
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu 
buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang 
dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan 
siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam 
penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Mengapa di 
waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mu'minin dan 
mu'minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan 
(mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." 

 

Ayat di atas menceritakan tentang kisah Isteri Rasulullah yaitu 

'Aisyah ra., pada waktu sehabis perang dengan kaum Banu 

Musthaliq pada bulan Sya'ban. Sehabis perang, dalam perjalanan 

dari perang, rombongan berhenti untuk keperluan buang air, 'Aisyah 

keluar dari tanduk. Sewaktu akan pulang ke tempat semula, ternyata 

'Aiosyah kehilangan kalung.Kemudian ia mencari kalungnya . Waktu 

itulah tandunya telah duluan berangkat. Rasulullah mengira bahwa 

'Aisyah masih ada dalam rombongan. Sementara menunggu dengan 

harapan bahwa tandunya akan kembali menjemputnya, 'Aisyah pun 

tertidur. Kemudian lewat sahabat Nabi yaitu Shafwan ibn 
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Mu'aththal. Lalu Aisyah di antar pulang dengan naik tandunya. Dan 

shafwan berjalan mengiringi tandu tersebut. Setibanya di Madinah, 

ada yang melihat 'Asiyah pulang bersama Shafwan kemudian 

banyak yang berfikir negatif tanpa menyelidiki kejadian tersebut . 

Orang-orang munafik lalu membesar-besarkan dan menyebarkan 

isyu tersebut di kota Madinah sehingga menimbulkan kegoncangan, 

bahkan  pada saat itu 'Aisyah jatuh sakit selama satu bulan akibat 

kebohongan yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik.27 

Dari ayat tesebut diatas dapat dipahami bahwa kejadian 

yang dialami oleh Rasulullah dan Isterinya tentu akan mengurangi 

kredibiltasnya sebagai seorang Nabi, sehingga kepercayaan 

bekurang kepadanya dan keluarganmya.  

Jika Ifk dihubungan dengan jurnalistik maka seorang jurnalis 

yang menulis berita yang mengada-ada di media dapat 

mengakibatkan ketidakpercayaan public terhadap media tersebut 

dan dapat mengakibatkan kekacauan bagi masyarakat dan 

kehancuran bagi media. 

Bagi seorang jurnalis dituntut untuk mencari berita yang benar 

dari seorang informan dan seorang jurnalis tidak boleh menulis berita 

yang didaptkan dengan mengada-ada. 

E Lahw al-Hadits 

                                              
27K.H.Q. shaleh ed. Asbabun Nuzul ( Bandung: Diponegoro, 1997),h. 377 
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  Lahw al-Hadits adalah gubahan dan rayuan gombal dari 

biduanita. Biduanita yang dibeli oleh al-Nadhor bin al-Harts 

dipergunakan untuk menghalangi seseorang yang masuk Islam. Nadhor 

mengajak mendengarkan lagu wanita dan sekaligus merayu orang-

orang tersebut untuk tidak masuk Islam dan tidak menyuruh mengikuti 

Muhammad saw.Peristiwa inilah yang melatarbelakangi sehingga turun 

QS. Luqman: 6: 

 َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا   ِبَغْيِر ِعْلٍم  اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو

 )6(ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن
Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan 
yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa 
pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu 
akan memperoleh azab yang menghinakan. 

 

Dari penjelasan  ayat di atas, menujukkan bahwa ada 

seseorang yang menyebarkan berita bohong berupa cerita-cerita 

yang menghayutkan untuk menyesatkan umat manusia, oleh karena 

itu, Allah membeikan azab yang sangat hina bagi orang-orang yang 

mempunyai sifat tersebut. 

Menurut Abi Su,ud bin Muhammad al-Imadi al-Hanafy bahwa 

Lahw al-Hadits adalah sesuatu yang bisa melalikan seseornag dari 

pekerjaan penting. Misalnya cerita-cerita yang tidak ada 
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kandungan kebaikannya, cerita yang tidak jelas sumbernay, dan 

tidak dipersiapkan dengan matang.28 

Sejalan dengan pendapat di atas , al-Maraghi menjelaskan 

bahwa ada sekelompok manusia yang mempergunakan suatu 

pekerjaan yang bisa melalaikan manusia dari memperoleh berita 

yang bermanfaat dalam agamanya seperti menyebarkan khurafat, 

hal-hal lucu dan hanya royal berbicara.29 

Dalam konteks jurnalistik , maka ayat ini dapat dijadikan 

petunjuk bahwa betapa berbahayanya jika informasi yang 

disebarluaskan tanpa didasari oleh fakta-fakta untuk menyesatkan 

masyarakat. 

2. Al-Hikmat (Kebijaksanaa) 

Kata al-Hikmat   berasal dari huruf-huruf ha, kaf dan mim 

yang mempunyai pengertian dasar mencegah.30 Mencegah dalam 

pengertian dasar bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan.31 atau 

mencegah dari kerusakan.32 Dari akar kata tersebut muncul kata-

kata al-Hukm, al-Hakam, al-Hakamat, dan al-Hikmat . 

                                              
28 Lihat Abi Su'ud bin Muhammad al-'Imadi al-Hanafy, Tafsir Abi Su'ud, Juz IV ( 

Riyadh al-Haditsahtt,),h. 373 
 

29Ahmad Mushtafa al- Maraghiy, Juz XXI,  Op. Cit .,h. 74 
30 Ibn Faris, Mu'jam Muqayis, juz II (t.d),h. 91 
 
31Al-Raqib al-Asfahaniy, Mu'jam Mufradat al-Far al-Quran (Beyrut: Dar al- Fikr, 

t.th),h. 126  
 
32 Jamal al-Din Muhammad al-Ansariy Ibn Maneur, Lisan al- 'Arab, Juz XV (Mesir:  

Al- Dar al-Misriyyat li al-Ta'lif wa al- Tarjamat, t.th),h. 33 
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Al-Hukm mempunyai pengertian yang memutuskan atau 

menyelesaikan suatu urusan, memberi kekang dan mencegah 

seseorang dari apa yang diinginkannya.33 Menurut  ibn Manzur 

bahwa al-Hukum adalah Ilmu pengetahuan, dan memutuskan 

dengan adil, dikatan demikian karena pengetahuan dan 

memutuskan dengan adil mempunyai kemampuan mencegah 

sesorang untuk berbuat kerusakan dan aniaya.34 

Kata al-Hakm menunjukkan kepada pengertian pelaku, yaitu 

orang yang menetapkan al-Hakamat  berarti kekang, yaitu sesuatu 

yang dipasang pada mulut bintang karena mencegah binatang itu 

lari dengan cepat dan sebagaipengendali bagi penunggangnya , 

sehingga ia terhinda dari kecelakaann.Dalam al-Qamus al-Muhit, 

dijelasakan bahwa al-Hikmat adalah keadilan, ilmu, lapang dada, 

kenabian dan injil.35 

Kata al-Hikmat  mempunyai pengetrian secara etimologis 

yaitu  ucapan yang sesuai dengan kebenaran, filsafat, perkara yang 

benar dan lurus, keadilan, pengetahuan dan lapang dada.36 Hikmah 

                                                                                                                                 
 
33Ibrahi Anis et.al. al-Mujam al-Wasit, Juz II (t.d), h. 189 
  
34 Ibid.,h. 143 
 

35Al-Fayruzabaddiy, al-Qamus al-Muhit, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978),h. 98  

 
36 Luwis Ma'lif, Al-Munjid fi al-Lugat waal-A'lam ( Cet. XXIII; Beyrut Dar al- Masyriq, 

1975),h. 146 
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diartikan dengan keadilan yang mengadung pengetian mencegah 

pelakunya untuk berbuat aniaya terhadap orang lain. Pengetahuan 

mengandung pengertian mencegah pelakunya dari kebodohan. 

Lapang dada mengandung pengertian mencegah pelakunya dari 

sifat marah yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

Kenabian mengandung pengertian bahwa Nabi yang diutus oleh 

Allah swt. mencegah umatnya agar tidak menyembah selain Allah 

dan melakukan kemaksiatan dan dosa. Al-Quran dan Injil 

mengandung pengertian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah swt. 

kepada manusia berisi ajaran-ajaran mencegah manusia berbuat 

kemusyrikan dan menjauhkan manusia dari segala perbuatan yang 

jelek.37 

Jika al-Hikmat dihubungkan dengan jurnalistik sesuai dengan 

pengetian diatas bahwa keadilan itu mengandung pengertian 

mencegah seorang jurnalis untuk berbuat aniaya terhadap 

masyarakat. Sedangkan pengetahuan mengandung arti bahwa 

seorang jurnalis harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam 

mengorek berita dari informan yang akan dipublikasikan. Lapang 

dada bermaksud mencegah para jurnalis dari sikap marah jika ada 

yang menghambat kerja jurnalis ,menerima dengan lapang dada 

agar tidak menimbulkan kerugian bagi khalyak. Kenabian 

mengandung pengertian bahwa nabi yang diutus oleh Allah swt. 

                                              
37Sa'id bin Aliy bib Wahf al-Qahtaniy, Al-Hikmat fi al-Da'wat Ilallah  (Cet. I; tt.tp, 

1992M/1412),h. 24-25  
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bertujuan agar seorang jurnalis Islam memiliki iman kepada Allah 

dan selalu menjaga hubungannya  dan tidak menyembah selain dari 

Allah dan tidak melakukan kemaksiatan dan dosa. Sedangkan Al-

Quran dan Injil mengandung pengertian bahwa kitab-kitab yang 

diturunkan oleh Allah swt kepada manusia khususnya jurnalis Islam 

agar selalu dijadikan sebagai pegangan dalam melakukan aktivitas 

dan mencegah manusia untuk melakukan kemaksiatan. 

Dalam al-Quran, term al-Hikmat  dinyatakan dalam bentuk 

masdar. Term tersebut dinyatakan sebanyak dua puluh kali dalam 

al-Quran pada dua belas surat.38 Ayat-ayat tersebut terdapat 

dalam: QS. al-Nahl (16): 125, QS. al-Isra' (17): 39, QS. Luqman (31): 

12, QS. al-Zukhruf (43):63, QS.al-Qamar (54):5, QS. al-Baqarat 

(2): 32,139, 151, 231, 251, dan 269, QS. Al- Imran (3): 48,89 dan 

164, QS. al-Nisa (4): dan 113, QS. al.Maidat (5): 110, QS al-Ahzab 

(33): 34 dan QS. al-Jumu,at (62):2. 

Salah satu surat yang sangat populer dikalangan umat Islam 

yang berkaitan dengan al- hikamh ini adalah QS. al-Nahl (16): 125: 

 )16(َوَعَلاَماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن

Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-
bintang itulah mereka mendapat petunjuk. 

 

                                              
38 Lihat Zmuhammad Fu'ad al-Baqi , Al-Mu'jam  al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-

Karim (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1987),h.213-214 
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Selanjutnya dijelaskan oleh al-Tabataba'iy bahwa al-Hikmat 

dalam konteks ayat tersebut ialah cara menyampaikan kebenaran 

dengan ilmu dan akal. Penyampaian itu dilakukan dengan 

menggunakan cara yang menyentuh nurani manusia.39 Sedangkan 

menurut muhammad al—Abi Bakr mendefinisikan al-Hikmat sebagai 

spesifikasi ilmu pengetahuan tentang sesuatu objek.40 

Al-Maragiy memgemukakn bahwa yang dimaksud dengan al-

Hikmat adalah semua hal yang berkaitan dengan hukum-hukum 

agama dan mengetahui tujuan-tujuan Tuhan dalam menetapkan 

syariat. Selanjutnya ia jelaskan  pendapat ibn Durayd bahwa al-

hikmah adalah Setiap ucapan memberikan motivasi untuk melakukan 

segala yang baik dan mencegah dari yang jahat.41 

Sementara pendapat ibn al-Qayyim , bahwa al-Himat adalah 

mengetahui kebenaran dan melaksanakannya, baik dalam bentuk 

perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Hal itu tidak dapat 

direalisasikan, melainkan dengan memahami al-Quran, mengerti 

syariat Islam dan menghayati hakikat keimanan. 

Sedangkan menurut Raziy bahwa keputusan hikmat dan 

keputusan akal adalah keputusan yang benar, yang terlepas dari aib 

dan keraguan, sedangkan keputusan nafsu dan syahwat akan 

                                              
39Lihat Al-Tabataba'iy , Op. Cit. , Juz XIII, h. 372. 
40 Muhammad al-Rasyid ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qadir, Mukhtar al-Sihah (Bairut: 

Dar al-Fikr, 1981M),h.38 

41 Ahmad Mustafa al-Maragiy, Op. Cit. h. 214 
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menyeret manusia ke dalam bencana dan cobaan. Selanjutnya 

dijelaskan oleh Rasyid Rida bahwa al-hikmat adalah pengetahuan 

yang benar yang mendorong sesorang untuk melakukan perbuatan 

yang bermanfaat. 

Kata al-Hikmat  menyampaikan kebenaran melalui aspek 

keilmuan dan akal.42 Menurut al-Qasimiy bahwa al-Hikmat adalah 

ucapan yang benar dan memperjelas kebenaran dan 

menghilangkan keragu-raguan.43 

Jadi, jika al-Hikmah dikaitkan dengan jurnalistik dengan 

melihat pengertian yang dikemukakan oleh al-Qasimy berarti 

ucapan yang benar  adalah baik dari pemberi informasi atau jurnalis 

itu sendiri harus memberikan informasi yang benar yang diucapkan, 

kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan oleh jurnalis, kemudian 

memperjelas kebenaran artinya  informasi yang didapatkan harus 

diteliti secara mendetail dengan memperhatikan kredibiltas dan 

keakuratan informasi yang diberikan dari informan dan 

menghilangkan keraguan berarti informasi yang diberikan dari 

informan yang memiliki kredibilitas harus dipercaya dan sebagai 

jurnalis harus selalu berfikir positif. 

                                              
42Muhammad Husein al-Thabataba'iy, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Juz XII (beirut: 

Dar al-Fikr, t.th),h, 372 
 
43Muhammad Jamal al-Dinb al-Qasimiy, Tafsir al-Qasimiy, juz IX ( Beirut: Dar al-

Fikr,177 
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Jika kata al-hikmat  dikaitkan dengan Allah, maka 

pengertiannya adalah mengetahuai segala sesuatu menekuninya 

sampai mendapatkan tujuan hukum-hukumnya, Apabila 

dihubungkan dengan manusia, maka pengertiannya adalah 

mengetahui segala yang ada dan mengerjakan kebaikan.44 Sebagai 

Firman Allah swt . QS. Luqman (31): 12 

 َف  َكَفَر  َوَمْن  ِلَنْفِسِه  َفِإنََّما َيْشُكُر  َيْشُكْر  َوَمْن  َأِن اْشُكْر ِللَِّه  َءاَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة ِإنَّ َوَلَقْد

 )12(اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji". 

Ayat-ayat al-Hikmat di dalam al-Quran mengandung empat 

pengertian pokok,45, yaitu: 

a. anjuran untuk melakukan perintah dan menjauhi larangannya 

dalam QS. al-Nahl(16):125 

 ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك   َوَجاِدْلُهْم  اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  ِإَلى َسِبيِل َربَِّك اْدُع

 )125(ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن

                                              
44 Al-Asafaniy, op. Cit Al-Raqib al-Asfahaniy, Mu'jam Mufradat al-Far al-Quran ( 

Beyrut: Dar al-Fikr, t.th), h. 128 
 
45Al-Fayruzabadiy menjelaskan bahwa lafadzh al-Hikmah, mempunyai enam 

pengertian yaitu: a) kenabian dan kerasulan, Qs al-Imran (3): 48, QS. Shad (38): 20, QS. al-
Baqarah (2): 251, b) al-Quran , dan tafsir dan ta'wil danperkataan yanag benar , QS. al-
Baqarah (2) : 269) , C). pemahaman yang mendalam dan pemahaman agama , QS. 
Maryam (19): 12, dengan) pelajaran yang baik , QS. an-Nisa' (4): 54 , al-An'am (6): 89, e) 
ayat-ayat al-Quran , perintah-perintah dan larangannya, QS an-Nahl (16): 125, dan f) 
kecerdessan akal sesuai dengan hukum-hukum syari'at , QS. Luqman (31): 12 Lihat Mujiduddin 
Muhammad bin Ya'kub al- Fauruzabady, Basa'ir Zawi al-Tamyiz fi lafa'if al- Kitab al-Aziz, 
jilid II (t,d.),h. 490 
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk. 

b. pemahaman dan pengetahuan dalam QS. Lukman (21): 12 

 َف  َكَفَر  َوَمْن  ِلَنْفِسِه  َفِإنََّما َيْشُكُر  َيْشُكْر  َوَمْن  َأِن اْشُكْر ِللَِّه  َءاَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة ِإنَّ َوَلَقْد

 )12(اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji". 

 

c. Kenabian dan Kerasulan dinyatakan dalam QS. sad (38): 20 

 )20(َنا ُمْلَكُه َوَءاَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِبَوَشَدْد
Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah 
dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. 

d. Pengajaran dan peringatan dapat ditelusuri dalam QS. al-Nisa 

(3):54 

 َيْح  اْلِكَتاَب َأْم  ِإْبَراِهيَم  َءاَل  َءاَتْيَنا  َفَقْد  َفْضِلِه  ِمْن  اللَُّه  َءاَتاُهُم  َما  َعَلى  النَّاَس ُسُدوَن

 )54(َواْلِحْكَمَة َوَءاَتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما
ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia 
yang Allah telah berikan kepadanya? sesungguhnya Kami telah 
memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami 
telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. 

 

 

Dari beberapa pendapat yang dikemukan oleh pakar tentang 

al-Hikmat  maka dapat disimpulkan bahwa al-hikmat  adalah 



 45 

ketetapan dalam perbuatan dan perkataan yang bersumber dari 

ajaran-ajaran Allah swt. dengan memahami al-Quran, mengerti 

syariat Islam dan memahami hakikat keimanan. Kata al-hikmat ini 

mengandung perkataan yang bijaksana, lemah lembut, jelas, benar 

dan lurus, serta lapang dada. 

Jika al-Hikmat  dikaitkan dengan  jurnalistik , maka kegiatan 

yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam mengumpulkan data, 

mengolah data dan menyajikan data melalui proses yang telah 

ditentukan, ( berhubungan dengan etika jurnalistik) seperti lemah 

lembut, bijaksana jelas dalam penyampaian berita, serta sesuai 

dengan fakat yang ada dan tidak menyimpang dari seharusnya 

(lurus), sehingga akan menghasilkan karya yang berkualitas untuk 

disampaikan kepada masyarakat. 

B.Kewajaran dan Kepatutan 

Dalam menulis berita, seorang jurnalis diwajibkan untuk 

mematuhi etika jurnalistik, sehingga tidak dapat menyesatkan 

masyarakat. Seoranag jurnalis tidak boleh menulis berita yang dapat 

membahayakan negara dan bangsa, seperti rahasia militer negara, 

atau berita ayang dapat menyinggung suatu agama, ras, suku 

maupun golongan tertentu. Seorang jurnalis tidak boleh 

memberitakan hal-hal yang dapat menyesatkan masyarakat, 

dengan menampilkan gambar-gambar porno, memutarbalikkan 

fakta. Oleh karena itu untuk manjadi seorang jurnalis harus 

mengetahui tugas dan fungsi serta etika dalam jurnalistik. Islam telah 
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memberikan tuntunan kepada seorang jurnalis dalam melakukan 

aktifitas jurnalistik seperti Qawlan Ma,rufan, Qawlan Kariman, 

Qawlan Balighan, Qawlan Sadidan, Qawlan Maysuran, dan 

Qawlan Layyinan. 

1. Qawlan ma'rufan 

Secara etimologi Qawlan Ma'rufan berarti al-Khair atau 

al-Ihsan yang artinya baik.46Jadi Qawlan Ma'rufan mengandung 

pengertian perkataan atau ungkapan yang baik dan pantas. 

Dalam al-Quran perkataan atau ungkapan Qawlan Ma'rufan  

ditemukan pada 4 tempat yaitu : 

a.QS. al-Baqarah (2): 235 

نَُّكْم َوَلا ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء َأْو َأْكَنْنُتْم ِفي َأْنُفِسُكْم َعِلَم اللَُّه َأ

وُهنَّ سِ�را ِإلَّ�ا َأْن َتُقولُ�وا َقْولً�ا َمْعُروفً�ا َولَ�ا َتْعِزمُ�وا ُعقْ�َدَة         َسَتْذُكُروَنُهنَّ َوَلِكْن َلا ُتَواِعُد

وا النَِّكاِح َحتَّى َيْبُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيْعَلُم َما ِفي َأْنُفِسُكْم َفاحْ�َذُروُه َواْعَلمُ�  

 )235(َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليٌم
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin 
dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 
mereka) perkataan yang ma`ruf. Dan janganlah kamu ber`azam 
(bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan 
ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; 
maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun. 

 

                                              
46 Lihat Al-Munjidfi al-Lughat, wa al-I'lam (Beirut: Dar al-Fikr,1974),h.459 
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Ayat di atas menjelaskan tentang rayauan halus yang 

dilakukan seorang wanita untuk dijadikan isteri 

b. QS. Al-Nisa (4): 5 

َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا  َوَلا ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه

 )5(َلُهْم َقْوًلا َمْعُروًفا
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 
yang baik. 
 

Ayat di atas menjelaskan terntang pembicaraan yang 

pantas bagi orang yang belum dewasa akalnya atau seornag 

dewasa tapi tergolong bodoh, karena belum atau tidak dapat 

menggunakan akalnya dengan baik, tetapi justru lebih 

menoinjolkan sisi emosisnya.  

c. QS. al-Nisa (4): 8 

َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيُن َفاْرُزُقوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا َلُهْم َقْولً�ا  

 )8(َمْعُروًفا
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan 
orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 
 

Maksud dari ayar di atas adalah adanya pembagian harta 

yang dilakukan oleh keluarga, dan pada saat itu hadir juga 

seorang anak yatim, orang miskin yang tidak termasuk dalam 

pembagian harta warisan, maka untuk menyenangkan hatinya 
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berilah ia sebagian harta sekedarnya tanpa mengikuti perkataan 

yanag tidak pantas atau tidak baik yang dapat menyinggung 

atau menyakiti hatinya 

d. QS. al-Ahzab (23): 32  

 )32(َفَأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوًلا ِمْنُهْم َأِن اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َأَفَلا َتتَُّقوَن
Lalu Kami utus kepada mereka, seorang rasul dari kalangan 

mereka sendiri (yang berkata): "Sembahlah Allah oleh kamu 
sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada-Nya. Maka 
mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya). 

 

 Ayat  di atas menjelaskan tentang tuntunan bagi para wanita 

(isteri Rasul) agar berbicara dengan wajar-wajar saja, tidak perlu 

bermanja-manja  dan bersikap berlebihan yang dapat mengundang 

birahi lelaki lawan bicaranya. 

Jalaluddin menjelasakan bahwa Qawlan Ma'rufan adalah 

perkataan yang baik. Kemudian dilanjutkan bahwa Qawlan 

Ma'rufan berarti pembicaraan yang bermanfaat, memberikan 

pengetahuan, menceerahkan pemikiran , menunjukkan pemecahan 

kesulitan kepada orang lemah, jika tidak dapat membantu dengan 

moril, maka kita harus memberikan bantuan psikologis.47 

Qawlan Ma'rufan adalah lebih baik dari sedekah yang diikuti 

dengan perkataan yang menyakitkan hati. Allah berfirman dalam 

QS. al-Baqarah (2): 263 

                                              
47jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, Refleksi sosial seorang Cendikiawan Muslim (Cet. 

I; Bandung: Mizan, 1991 
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 )263(َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى َواللَُّه َغِنيٌّ َحِليٌم
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang 
diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah 
Maha Kaya lagi Maha Penyantun. 

 

Perkataan yang baik bagi seorang jurnalis dalam melakukan 

aktifitasnya merupakan hal yang sangat penting dalam 

menyampaikan pesan melalui tulisannya agar supaya tidak 

menyinggung perasaan orang lain, dan untuk mencegah dari 

kekacauan yang lebih luas dan terjadinya keributan di dalam 

masyarakat. Dengan menggunakan perkatan yang baik,  seorang 

jurnalis akan dinilai baik oleh  masyarakat. Ini berarti bahwa seorang 

jurnalis harus memiliki etika. 

2. Qawlan Kariman 

Ungkapan Qawlan Ma'rifan dalam al-Quran disebutkan 

hanya satu kali pada QS. al-Isra (17): 23 

 َأَحُدُه  َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر  ِإْحَساًنا ِإمَّا  َوِباْلَواِلَدْيِن  ِإلَّا ِإيَّاُه  َتْعُبُدوا َما َأْو َوَقَضى َربَُّك َألَّا

 )23(َلُهَما َقْوًلا َكِريًما ِكَلاُهَما َفَلا َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَلا َتْنَهْرُهَما َوُقْل
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau 
kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 
"ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia. 

 

Dalam ayat ini, menjelasakan tentang betapa pentingnya 

ajaran tauhid yaitu menyembah kepada Allah swt., setelah itu baru 
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menyembah kepada kedua orang tua karena ornag tua yang telah 

membesarkan dan mendidik kita. Sebagi anak harus senantiasa 

berbakti kepada kedua orang tua dan diperintahkan untuk tidak 

menggunakan perkataan yang kasar. Di dalam Islam dituntut untuk 

berkomunikasi kepada orang yang lebih tua secara mulia dan penuh 

rasa hormat.48 

Qawlan Karimat menyiratkan suatu prinsip yang sangt penting 

dan utama dalam etika berkomunikasi ( baik secara lisan maupun 

tulisan). 

Dengan  mengacu pada pengetian di atas tentang Qawlan 

Kariman yang menitikberatkan pada perkataan yang mulia berarti 

seorang jurnalis harus senantiasa memperhatikan penggunaan 

bahasa dalam mengolah sebuah berita. 

3. Qawalan Baligan 

Kata Balig dalam bahasa Arab mempunyai pengertian 

sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan.49 Jika Balig 

dihubungkan dengan komunikasi maka Balig mempunyai arti fasih, 

jelas maknanya, terang, dan  tepat pengungkapan kepada yang 

dikehendaki. Bila dikaitkan dengan kegiatan jurnalistik maka 

                                              
48jIbid, h. 87  

 
49Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maraghi, diterjemahkan oleh Bahrun Abu 

bakar dengan judul Terjemahan Tafsir al-Maragi, Jilid V ( Cet. I; Semarang: Toha Putra, 
1966),h. 123 
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informasi atau berita yang disajikan harus fasih, jelas maknanya, 

terang, tepat dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu Qawlan 

Baligan berarti perkataan yang mengena. Dalam al-Quran QS. al-

Nisa (4): 63 Allah berfirman: 

ا ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْعَلُم اللَُّه َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْعِرضْ َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل َلُهْم ِفي َأْنُفِسِهْم َقْوًل

 )63(َبِليًغا
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 
dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 
berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan 
yang berbekas pada jiwa mereka. 
 

Mustafa al-maragi menjelaskan ayat tersebut di atas bahwa 

ada tiga hal yang harus diperlakukan kepada orang-orang kafir 

untuk mengetahui hati mereka yaitu : 

a. Berpaling dari mereka dan tidak menyebutnya denganwajah 

yang berseri dan penghormatan. 

b. Memberikan nasehat dan pernyataan akan kebaikan dengaan 

cara yang dapat menyentuh hati mereka adan mendorong 

merenungkan berbagai pelajaran dan teguran yang disampaikan 

kepada mereka. 

c. Menyampaikan kata-kata yang membekas dalam hati sehingga 

mereka gelisah atau takut karenanya.50 

Jika ditelaah penjelasan yang dikemukakan oleh Mustafa 

al-Maragi tersebut di atas dan menghubungkannya dengan 

                                              
50Ibid.,h. 125 
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jurnalistik maka nilai pesan atau informasi sangat efektif bila 

disampaikan dengan menyentuh hati khalayaknya. Terutama bagi 

orang-orang kafir, karena di dalam hatinya penuh dengan dusta, 

khianat, ingkar janji. Oleh karena itu pesan atau informasi yang 

disampaikan adalah yang berkesan atau membekas dalam 

hatinya. 

Sedangkan Jalaluddin Rahmat memberikan penjelasan 

megenai Qawlan baligan, dimana beliau membaginya kedalam dua 

makna yaitu : pertama  Qawlan Baligan terjadi apabila komunikator 

menyesuaikan pembicaraannya dengan sifak khalayak yang 

dihadapinya, oleh karean itu komunikasi mempunyai nilai efektif 

apabila komunikator  dapat menyesuaikan pesannya dengan 

kerangka rujukan dan medan pengalaman khalayaknya. Kedua 

Baligan terjadi apabila komunikator menyentuh khalayaknya pada 

hatinya dan otaknya sekaligus.51 Dalam al-Quran QS. Ibrahim (14):4 

Allah telah berfirman : 

 َوَيْهِدي َمْن   َيَشاُء  َمْن  اللَُّه  َفُيِضلُّ  َلُهْم  ِلُيَبيَِّن  َقْوِمِه  ِبِلَساِن  ِإلَّا  َرُسوٍل  ِمْن  َأْرَسْلَنا َوَما

 )4(َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم
Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa 
kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 
mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan 
memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah 
Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 

 

                                              
51Jalaluddin Rahmat, Op.Cit.,h. 83 
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Rasululullah sering memberikan contoh tentang penggunan 

baligan ini dalam kutbahanya. Umumnya khutbah Rasulullah pendek, 

tetapi dengan kata yang dapat menyentuh hati dengan padat makna  

bagi para sahabat. Nabi menyebutnya "Jawani al-Kalim"  Beliau 

berbicara dengan serius dan memilih kata-kata yang sedapat 

mungkin menyentuh hati para pendengarnya. Irbadh bin Sariyah, 

pernah bercerita, " suatu hari Nabi pernah menyampaikan nasehat 

kepada kami, bergetar hati kami berlinangan air mata. Seorang 

diantara kami berkata – Ya Rasulullah. Seakan-akan kami baru kami 

mendengar khutbah perpisahan . Tambahkanlah kami wasiat," Tidak 

jarang disela-sela khutbahnya, nabi berhenti untuk menyatakan 

kepada yang hadir untuk bertanya. Dengan segala  otoritasnya, 

Nabi adalah orang yang senag membuka dialog.52 

Walhasil, jadi kewajaran dan kepatutan dalam 

menyampaikan pesan atau informasi akan efektif, apabila bahasa 

yang digunakan disesuaikan dengan kerangka pikir dan pengalaman 

pembaca, pendengar dan pemirsa, sehingga dapat merubah sikap 

dan tingkah laku khalayak, terutama bagi orang-orang kafir yang 

tidak mengerti tentang suatu hal dan bagi orang-orang munafik yang 

selalu berubah-ubah. 

4. Qawlan Sadidan 

                                              
52Ibid.,h. 82  
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Qawlan Sadidan adalah perkataan yang benar, jujur (straght 

to the point), lurus, tidak bohong, tidak berbelit-belit. Benar adalah 

sesuai dengan kriteria kebenaran.  

Kebenaran dalam Islam adalah benar sesuai dengan al-Quran 

dan al-hadist. Ungkapan Qawlan Sadidan dalam al-Quran 

disebutkan sebanyak dua kali, yang pertama tentang anak yatim dan 

yang kedua tentang  ketakwaan kepada Allah swt. 

a. QS. al-Nisa (4): 9 

 َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفهِ�ْم ُذرِّيَّ�ًة ضِ�َعاًفا خَ�اُفوا َعلَ�ْيِهْم َفْلَيتَّقُ�وا اللَّ�َه َوْلَيُقولُ�وا        

 )9(َقْوًلا َسِديًدا
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar. 

b. QS. al-Ahzab (33): 70 

 )70(َسِديًدا َياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, 

Berdasakan kedaua ayat tersebut di atas yang berbicara 

mengenai Qawlan Sadidan mempunyai makna sebagai berikut : 

a. ucapan benar adalah sesuai dengan al-Quran, al-Hadist dan 

ilmu pengetahuan. Allah swt. menyindir orang-orang yang 

berdiskusi tanpa memiliki ilmu pengetahuan sesuai denga firman 

Allah QS. Luqman (31): 20 
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َوَأسْ��َبَغ َعلَ��ْيُكْم ِنَعمَ��ُه َألَ��ْم تَ��َرْوا َأنَّ اللَّ��َه سَ��خََّر َلكُ��ْم مَ��ا فِ��ي السَّ��َمَواِت َومَ��ا فِ��ي الْ��َأْرِض 

ظَ��اِهَرًة َوَباِطنَ��ًة َومِ��َن النَّ��اِس مَ��ْن ُيجَ��اِدُل فِ��ي اللَّ��ِه ِبَغيْ��ِر ِعلْ��ٍم َولَ��ا هُ��ًدى َولَ��ا ِكتَ��اٍب         

 )20(ُمِنيٍر
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 
(kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 
menyempurnakan untukmu ni`mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara 
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi 
penerangan. 

 

Al-Quran menjelasakan bahwa berkata benar adalah hal 

yang sangat penting karena mengandung kebenaran, kebaikan, dan 

kemaslahatan umat. Jika seseorang tidak berkata benar maka dapat 

menimbulkan kekacauan, kerusakan, bahkan kehancuran suatu 

bangsa. Kadangkala dalam berkomunikasi kita menjumpai oraang-

orang yang menutupi kebenaran. Oleh karena itu ada beberapa 

cara untuk menutupi kebenran tersebut. Pertama, dengan 

menggunakan kata-kata abstrak, yang mengandung penafsiran 

yang beragam, sehingga akan memiliki gambaran yang berbeda 

atau berlainan. Kedua,  menutupi kebenaran tersebut dengan 

menciptakan istilah-istilah yang diberi makna yang lain. Misalnya 

harga tidak dinaikkan tetapi disesuaikan.  

b. Qawlan Sadidan adalah ucapan jujur, tidak bohong. Nabi 

Muhammad telah bersabda bahwa jauhilah kata dusta, karena 

dusta dapat membawa kamu kepada dosa, dan dosa membawa 

kepada neraka. Lazimkanlah berkata jujur, karena jujur 
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membawa kamu kepada kebajikan dan membawa kamu kepada 

surga. Para sahabat juga telah memberikan pelajaran kepada 

kita. Pada zaman Ustman, ketika Abu Dzar masauk Islam, ia 

dibaiat Nabi untuk berkata benar walaupun pahit. Ia mengkritik 

para pejabat yang korup. Ketika orang disuruh untuk 

menyanjungkan pujian, Abu Dzar menyampaikan kecaman, Ia 

tidak mau berdusta, kemudia karena keteguhan hatinya terhadap 

kebenaran, maka ia diusir ke Rabadzah dan meninggal dunia di 

tempat pengasingan." Dibawah langit ini tidak ada lidah yang 

lebih jujur dari lidah Abu Dzar !" kata nabi saw.53 

Penjelasan di atas telah memberikan pelajaran yang berharga 

bahwa  cobaan apapun yang akan menimpa kita, kita harus selalu 

mengatakan kebenaran walupun kebenaran itu pahit . Kita dituntut 

untuk tidak menyebarkan berita bohong. Karena berita bohong 

dapat meresahkan umat. Hal dapat dilihat dalam QS. al-nur (24): 11-

19 

ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباْلِإْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َلا َتْحَسُبوُه َشرا َلُكْم َبْل ُهَو َخيْ�ٌر َلكُ�ْم ِلكُ�لِّ امْ�ِرٍئ     

َلْولَ��ا ِإْذ )11(مِ��ْنُهْم مَ��ا اْكَتسَ��َب مِ��َن الْ��ِإْثِم َوالَّ��ِذي تَ��َولَّى ِكبْ��َرُه مِ��ْنُهْم لَ��ُه عَ��َذاٌب َعظِ��يمٌ       

َلْولَ�ا  )12(اْلُمْؤِمنُ�وَن َواْلُمْؤِمنَ�اُت ِبَأْنُفسِ�ِهْم َخيْ�ًرا َوقَ�اُلوا هَ�َذا ِإفْ�ٌك ُمبِ�ينٌ        َسِمْعُتُموُه ظَ�نَّ  

) 13(َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفِإْذ َلْم َيْأُتوا ِبالشَُّهَداِء َفُأوَلِئَك ِعنْ�َد اللَّ�ِه هُ�ُم اْلكَ�اِذُبونَ    

ْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة َلَمسَّ�ُكْم فِ�ي مَ�ا َأَفضْ�ُتْم ِفي�ِه عَ�َذاٌب       َوَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلْيُك

ِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحسَ�ُبوَنُه َهيِّنً�ا   )14(َعِظيٌم

ْوَلا ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيكُ�وُن َلنَ�ا َأْن نَ�َتَكلََّم ِبهَ�َذا سُ�ْبَحاَنَك      َوَل)15(َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم

                                              
53 Ibid., h. 79 
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َوُيبَ�يُِّن  )17(َيِعُظُكَم اللَّ�ُه َأْن َتعُ�وُدوا ِلِمْثلِ�ِه َأبَ�ًدا ِإْن ُكنْ�ُتْم مُ�ْؤِمِنينَ      )16(َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم

ِإنَّ الَّ�ِذيَن ُيِحبُّ�وَن َأْن َتشِ�يَع اْلَفاِحشَ�ُة فِ�ي الَّ�ِذيَن       ) 18(كِ�يمٌ اللَُّه َلُكُم اْلآَياِت َواللَُّه َعِليٌم َح

 )19(َءاَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَن
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu 
buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang 
dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan 
siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam 
penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. 
Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang 
mu'minin dan mu'minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka 
sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong 
yang nyata." 
Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang 
saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan 
saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. 
Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua 
di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena 
pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. 
Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua 
di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena 
pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. 
(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut 
dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit 
juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia 
pada sisi Allah adalah besar. 
Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong 
itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci 
Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar." 
Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang 
seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman, 
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang 
amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi 
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mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, 
sedang, kamu tidak mengetahui. 

 

 

Ayat di atas memberikan petunjuk, bahwa  pesan yang  

disampaikan dengan cara kebohongan maka dapat meresahkan 

umat, bahkan dapat menghancurkan bangsa dan agama. Bagi 

mereka yang melakukan kebohongan akan mendapatkan azab yang 

amat pedih baik di dunia maupun akhirat. Bagi seorang jurnalis , 

berita yang dipublikasikan adalah berita yang benar dan tidak 

melakukan pembohongan kepada publik. 

5. Qawlan Mayusuran 

 Maysuran dalam Komunikasi bermakna bahasa yang 

disampaikan kepada komunikan adalah bahasa yang mudah 

dimengerti, mudah dicerna, ringkas dan tepat. Jika dihubungakan 

dengan kegiatan jurnalistik berarti berita yang disuguhkan kepada 

khalayak, pemirsa dan pendengar adalah bahasa yang mudah 

dimengerti, mudah dicerna, ringkas dan tepat. Al-Quran telah 

menujukkan kata maysuran dalam QS. al-Isra (17): 28 

 )28(ْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها َفُقْل َلُهْم َقْوًلا َمْيُسوًراَوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم ا

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka 
ucapan yang pantas. 
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Secara etimologi kata Maysuran berarti mudah. Al-Maragi 

memberi pengertian mudah lagi lemah lembut.54 Jalaluddin Rahmat 

mendefinisikan Qawlan Maysuran sebagai ucapan yang 

menyenangkan, lawannya adalah ucapan yang menyakitkan. 

Maysur  berasal dari kata yusr yang berarti gampang, mudah, 

ringan. Qawlan Maysuran berisi hal-hal yang menyenangkan atau 

menggembirakan. Para ahli komunikasi menyebutkan dua dimensi 

komunikasi. Ketika berkomunikasi, tidak hanya menyampaikan isi 

berita, tetapi juga mendefinisikan hubungan sosial. Isi pesan yang 

sama dapat mengakrabkan dan dapat saling percaya, sehingga 

akan menjauhkan dari permusuhan. Dimensi yang kedua ini disebut 

dengan metakomunikasi. Salah satu prinsip komunikasi dalam Islam 

adalah  setiap komunikasi harus dilakukan dengan untuk 

mendekatkan manusia dengan Tuhannya dan hamba-Nya yang lain. 

Islam mengharamkan setiap komunikasi itu, membuat manusia 

terspisah dan saling membenci sesama manusia. Orang yang 

memutuskan hubungan kasih sayang  dalam Islam merupakan dosa 

besar.55 

Dalam jurnalistik, berita  yang lemah lembut, dan 

menyenangkan bagi pembaca, akan memberikan pengaruh yang 

besar terhadap pola pikir masyarakat. masyarakat akan selalu 

                                              
54 Al-Maragi . Op. Cit. Juz XXV, h. 31 

55 Jalaluddin Rahmat, Op. Cit., h. 84 



 60 

membaca media tersebut sehingga dengan banyaknya hasil 

penjualan  akan menguntungkan bagi media yang memuat beritra 

tersebut. 

6. Qawlan Layyinan 

Dalam al-Quran kata  Qawlan Layyinan juga dikemukakan 

yang secara harfiah diartikan komunikasi yang lemah lembut. Istialh 

Layyinan ini diungkapkan dalam QS. Thaha (20): 44 

 

 )44(َفُقوَلا َلُه َقْوًلا َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang 
lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". 

 
Berkata lemah lembut tersebut telah diajarkan kepada Nabi 

Musa dan Nabi Harun. Di mana pada saat itu yang berkuasa adalah 

Raja Fir'aun yang memiliki kebiasaan buruk dan telah mengagung-

agungkan dirinya sebagai Tuhan. Allah menyuruh kepada Nabi 

Musa dan Harun untuk memberikan atau menyampaikan ayat-ayat 

Allah, agar supaya mengakui adanya Tuhan bukan pada dirinya. 

Musa dan harun khawatir karena melihat tindak tanduk Fir'aun 

kemudian Allah membrikan jaminan kepada keduanya, sesuai 

dengan firman Allah QS. Thaha (20): 46. 

 46(َقاَل َلا َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى
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Allah berfirman: "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku 
beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat". 

 
Untuk mendapatkan komunikasi  yang efektif, Islam telah 

memberikan petunjuk dengan cara lembut, tanpa emosi,  dengan  

tidak mencaci maki orang. Hal inilah yang diajarkan Oleh Allah 

kepada Nabi Musa dan harun dalam melakukan dakwahnya kepada 

Fir'aun. Karena dengan cara seperti inilah, maka komunikasi dengan 

orang lain bisa lebih cepat dipahami dan diyakini. 

Ayat lain yang menjelaskan tentang perjuangan Nabi Musa un 

tuk mengajak Fir'aun kejalan Tuhannya. Hal ini dijelaskan dalam QS. 

al-Nasiyat (79): 17-19 

 َطَغى  ِإنَُّه  ِإَلى ِفْرَعْوَن  َتَزكَّى)17(اْذَهْب  ِإَلى َأْن  َلَك  َهْل  ِإَلى َربَِّك )18(َفُقْل َوَأْهِدَيَك

 )19(َفَتْخَشى

"Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui 
batas, 
dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk 
membersihkan diri (dari kesesatan)" 
Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut 
kepada-Nya?" 

 
Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan kepada para sahabat-

sahabatnya serta kepada manusia untuk selalu berhati lembut. Allah 

telah berfirman QS. Ali Imran (3): 159 

 )169(َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن
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Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah 
itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat 
rezki. 

 

Ayat lain yang menjelaskan tentang perkataan baik yang harus 

dilakukan dengan cara lemah lembut dapat dilihat ketika Allah menagi 

janji kepada Bani Israil seperti yang digambarkan dalam QS. al-

Baqarah (2): 83 

 

َتْعُبُدوَن ِإلَّا اللََّه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َلا 

ْنُكْم َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقيُموا الصََّلاَة َوَءاُتوا الزََّكاَة ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِإلَّا َقِليًلا مِ� 

 )83(َوَأْنُتْم ُمْعِرُضوَن
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 
Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada 
ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, 
serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah 
shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, 
kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. 

Allah telah melarang orang berbicara dengan nada keras atau 

dengan intonasi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat ketika Luqman 

mengajarkan kepada anaknya. Allah telah berfirman dalam QS. 

Luqman (31): 19 

 

 )19(َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضضْ ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر اْلَأْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai 
. 
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Menurut al-Maragi bahwa lunak tentu tidak berarti tidak jelas. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kata ag-Dhudh  mengandung 

pengertian berbicara dengan  suara jelas, mata yang tidak melotot, 

serta bebicara dengan wajah simpatik "kurangi nada suara dan 

bicara dengan jelas". Jangan tinggikan intonasi kalau tidak 

diperlukan karena menghabiskan energi, serta paparkan bagi 

seseorang sekedar terdengar dan bisa ia mengerti.56 Allah juga tidak 

mencintai orang-orang yang mengucapkan ucapan buruk atau jelek . 

sesuai dengan QS. al-Nisa (4):148 

 )148(َلا ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإلَّا َمْن ُظِلَم َوَكاَن اللَُّه َسِميًعا َعِليًما

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang 
kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. 

 

Selain ayat tersebut di atas yang melarang untuk berbicara keras 

dengan nada tinggi terdapat juga ayat yang melarang untuk hal 

tersebut kepada nabi dan pimpinan. Lihat QS. al-Hujurat (49): 2 

 

 َكَجْهِر   ِباْلَقْوِل  َلُه  َتْجَهُروا  َوَلا  النَِّبيِّ  َصْوِت  َفْوَق  َأْصَواَتُكْم  َتْرَفُعوا  َلا  َءاَمُنوا الَِّذيَن

 )2(َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم َلا َتْشُعُروَن
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu 
lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan 
suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap 

                                              
56Al-Maragi, Op. Cit., Juz XXI, h. 86 
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sebahagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu 
sedangkan kamu tidak menyadari. 

 

Ayat di atas  menjelasakan bahwa ketika  berbicara kepada Nabi 

dengan nada yang keras dan tinggi, maka dapat menghilangkan 

pahala amalan.  

Jadi bila dihubungkan dengan kegiatan jurnalistik, maka 

seorang jurnalis yang mencari berita haruslah dengan cara lemah 

lembut dalam pengertian berbicara dengan jelas, berbicara dengan 

wajah simpatik, dan berbicara dengan ringkas dan tidak 

meninggikan intonasi, ketika berbicara atau mengorek berita dari 

seseorang, sehingga berita yang diperoleh sesuai dengan fakta yang 

ada dan informan yang diajak bicara akan merasa nyaman. 

Dari berbagai pendekatan ayat-ayat al-Quran di atas yang 

berhubungan dengan jurnalis telah menujukkan bahwa kewajaran 

dan kepatutan dalam jurnalistik merupakan salah satu dari etika 

jurnalistik yang harus diperhatikan sehingga dalam melakukan 

aktivitas jurnalistik akan lebih efektif dan menghasilkan berita yang 

berkualitas. Dalam kewajaran dan kepatutan  tidak hanya merujuk 

kepada sifat seorang jurnalis dalam mencari berita, tetapi sifat yang 

dimiliki itu betul-betul dapat diaplikasikan kedalam sebuah berita, 

sehingga akan tercermin sebuah berita yang sesuai dengan sifat 

jurnalis. 

4. Bebas dan Bertanggungjawab 
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Sebenarnya prinsip bebas dan bertanggungjawab bagi 

pers/jurnalistik sudah mulai ditemukan pada permulaan orde baru, 

yaitu pada ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966 , demikian 

juga dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1966 yang merumuskan 

bahwa kebebasan pers/jurnalistik sebagai hak asasi warga negara 

dijamin dan kebebasannya didasarkan pada tanggung jawab 

nasional dan pelaksanaan kewajiban dan hak. 

Dalam pokok etika jurnalistik, bebas dan bertanggungjawab 

merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Bebas 

dan bertanggungjawab ini harus teraplikasikan dalam sikap dan 

tingkah laku seorang jurnalis dalam mengumpulkan data, mengolah 

data, sehingga menjadi berita kemudian disajikan kepada 

masyarakat. Artinya bahwa seorang jurnalis bebasa menyajikan 

berita apa saja yang diinginkan, hal ini telah diatur dalam pada 

dasal 28 UUD 1945. Pasal ini berbunyi: "kemerdekaan berserikat 

dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan adan tulisan dan 

sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang" 

Kebabasan diperlukan bukan untuk kebebasan, melainkan 

melaksanakan fungsinya dan harus sesuai dengan koridor yang telah 

ditentukan. Artinya seorang jurnalistik  harus berlandaskan pada 

etika jurnalistik. Dalam hal kebebasan dan tanggung jawab harus 

diletakkan pada keseimbangan yang selaras dan dan serasi, karena 

kebebasan akan kehilangan arti, fungsi dan manfaatnya apabila 

tidak dilandasi oleh tanggung jawab yang mendalam terhadap tanta 
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nilai (etika). Sebaliknya tanggung jawab seorang jurnalis tidak dapat 

dilaksanakan dengan sempurna tanpa kebebasan. 

Seorang jurnalis juga harus lepas dari tekanan orang lain 

dalam mengumpulkan data, mengola, dan menyajikannya di 

media.Tidak seorang pun yang dapat menghalangi selama itu 

berlandaskan pada etika jurnalistik. Al-Quran telah memberikan 

tuntunan terhadap kebebasan manusia terutama dalam hal memeluk 

agama. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Allah dalam QS. al-

Baqarah (2): 256 

ِإكْ��َراَه فِ��ي ال��دِّيِن قَ��ْد َتبَ��يََّن الرُّشْ��ُد مِ��َن اْلغَ��يِّ َفمَ��ْن َيْكفُ��ْر ِبالطَّ��اُغوِت َويُ��ْؤِمْن ِباللَّ��ِه َفقَ��ِد  

 )256(اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َلا اْنِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم
 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia bebas memilih agama 

apa saja yang diyakini. Adanya keberagaman umat dalam memilih 

agama yang berbeda, menujukkan bahwa adanya kebebasan dalam 

memilih dan memeluk suatu agama.  

Kebebasan yang diberikan dalam memilih dan memeluk 

agama merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap 

manusia dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah swt. 
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kebebasan dalam memilih dan tanggung jawab terhadap apa yang 

dipilihnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk 

berbuat apa saja yang diinginkannya, akan tetapi harus 

bertanggungjawab kepada aturan-aturan yang berlaku ( etika 

jurnalistik). 

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan 

mendapatkan  hasil atas perbuatannya. Ketika pebuatan  itu benar 

maka akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya perbuatan yang 

jahat maka akan diberikan ganjaran yang sesuai dengan 

perbuatannya. Sesuai dengan Firman Allah swt. QS. al-Zulzilat (99): 

7-8 

 )8(َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَرُه)7(َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 
dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya 
pula. 

 

Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap 

perbuatan yang dilakukannya. Allah berfirman dalam QS. al-

Baqarah (2): 286 

ا َما اْكَتَسَبْت َربََّنا َلا ُتَؤاخِ�ْذَنا ِإْن َنسِ�يَنا   ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَه

مِّْلَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوَلا َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوَلا ُتَح

َحْمنَ�ا َأنْ�َت َمْوَلانَ�ا َفاْنصُ�ْرَنا َعلَ�ى اْلقَ�ْوِم       َما َلا َطاَقَة َلَنا بِ�ِه َواعْ�ُف َعنَّ�ا َواْغفِ�ْر َلنَ�ا َوارْ     

 )286(اْلَكاِفِريَن
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup 
kami memikulnya. Beri ma`aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah 
kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum 
yang kafir". 

 
Kemudian ayat lain yang membahas tentang keterikatan 

manusia  dengan usahanya. Allah menegaskan dalam QS. al-Thur 

(52): 21 dan al-Muddatsir (74): 38 

َمِلهِ�ْم مِ�ْن   َوالَِّذيَن َءاَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّيَُّتُهْم ِبِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَما َأَلْتَناُهْم ِمْن َع

 )21(ِبَما َكَسَب َرِهيٌن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ
Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti 
mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan 
mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal 
mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. 

 
 )38(ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, 

 

Selanjutnaya Qs. al-Baqarah (2):140 

َباَط َكاُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْلَأْس

َعمَّ�ا  ُقْل َءَأْنُتْم َأْعَلُم َأِم اللَُّه َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم شَ�َهاَدًة ِعنْ�َدُه مِ�َن اللَّ�ِه َومَ�ا اللَّ�ُه ِبَغافِ�ٍل        

 )140(َتْعَمُلوَن
Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan 
bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, adalah 
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penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: "Apakah kamu 
yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim 
daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada 
padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu 
kerjakan. 

 
Beberapa ayat yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa 

manusia tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Setiap perbuatan 

yang dilakukannya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. 

Termasuk kegiatan jurnalistik, terutama bagi jurnalis yang 

mengumpulkan data, mongola data dan menyajikannya ke 

masyarakat. Semua kegiatannya akan dipertanggungjawabkan baik 

itu kepada Allah sebagai pencipta, juga kepada pembaca, 

pendengar, dan pemirsa sebagai makhluk. 

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia termasuk  para jurnalis 

yang tidak mematuhi etika yang telah ditentukan maka akan 

mendapatkan siksaan. Segala aktifitas yang dilakukan oleh seluruh 

tubuhnya akan menjadi saksi. Sesuai dengan Firman Allah swt. QS. 

al-Nur (24): 24 dan QS. Yasin (36): 65 

 

 )24(َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas 
mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. 

 

 )65(اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن
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Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami 
tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa 
yang dahulu mereka usahakan. 

 
Berhubungan denga etika tanggung jawab ini, maka 

Muhammad Yusuf khair berpendapat:57 

Yang paling penting bagi orang-orang Pers/Jurnalistik Islam 

adalah bertanggungjawab terhadap yang disajikannya bukan hanya 

di hadapan para penguasa di dunia ini saja (karena mungkin mereka 

telah menyajikan cerita-cerita bohong dalam rangka menyelamatkan 

diri). Namun, yang menjadi patokan terpenting adalah kesadaran 

bahwa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah swt. pada hari 

kiamat nanti atas berita-berita, kritikan, dan saran yang telah 

disajikan kepada khalayak . Hendaklah mereka mengetahui bahwa 

Allah swt. mengetahui dan mengawasi detak hati narununiya serta 

akan memperhitungkan penghianatan dan kebohongan yang telah 

dilakukannya terhadap khalayak. 

Perbedaan etika tanggung jawab antara jurnalistik Islam 

dengan  yang bukan etika jurnalistik Islam hanya terletak  kepada 

siapa tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan. Seorang 

jurnalis Islam sudah jelas bahwa tanggungjawabnya akan ditujukan 

kepada masayarakat dan kepada Allah swt., sedangkan etika 

jurnalistik barat akan tumbuh dari sebuah status atau posisi yang 

                                              
57Muhammad Yusuf Khair, Min Khashaishi al-I'lam al-Islami diterjemnahkan oleh 

Muhammad Abdul Ghoffar E.M dan Ghozi said Saloom, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 
1994),h.155  
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telah disepakati bersama berdasarkan pada komitmen (janji, sumpah 

dan persetujuan) yang telah dibuat. Tanggung jawab mencakup 

unsur pemenuhan tugas dan kewajiban  yang 

dipertanggungjawabkan kepada individu atau kelompok lain. 

Walhasil,  etika tanggung jawab jurnalistik berorientasi 

kepada khalayak dan Allah swt., tetapi etika tanggung jawab 

jurnalistik di luar Islam hanya ditujukan kepada khalayak. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumya 

akhirnya penulis sampai pada kesimpulan dari pembahasan Tesis 

ini sebagai berikut: 

1. Jurnalistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan 

pesat, yang pada awalnya hanya terbatas kepada media cetak 

seperti surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain, tetapi karena 

mengalami perubahan maka jurnalistik tidak terbatas pada media 

cetak saja tetapi juga kepada media elektronok seperti televisi, 

radio, bahkan sampai kepada internet. Dengan bergamnya 

media tersebut maka masyarakat memiliki banyak pilihan untuk 

mengetahui informasi yang terjadi di belahan dunia. Dengan 

melihat  peran dan fungsi jurnalistik ini seperti memberikan 

informasi, memberikan  hiburan, memberikan pendidikan dan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, sebagai kontrol sosial 

sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik 

dari segi ilmu pengetahuan dan tekhnologi maupun dari segi 

ketakwaan. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi jurnalistik , 

maka kegiatan jurnalistik harus berlandaskan pada etika yang 

telah ditentukan. Etika yang dijelaskan dalam buku ini tidak hanya 



berlandaskan kepada etika yang bersumber dari barat atau timur 

yang sebatas pengertian baik dan buruk, tetapi dalam tesis ini 

memuat etika Islam yaitu akhlak. Akhlak merupakan puncak dan 

inti dari ajaran Islam, sebagai penuntun dalam melakukan suatu 

perbuatan yang selalu terikat kepada Allah swt. Para pengelola 

jurnalistik secara mutlak harus berpedoman dan merujuk kepada 

etika jurnalistik dalam pandangan Islam sehingga apa yang 

dihasilkan betul-betul mampu merubah masyarakat dari 

kemaksiatan menuju keimanan.  

2. kegiatan jurnalistik dalam Islam dapat dilihat ketika surat 

pertama yaitu al-'Alaq diturunkan oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad saw.  Allah berfirman QS. al-"Alaq (96): 1-5 

 َخَلَق  الَِّذي  َربَِّك  ِباْسِم  َعَلٍق)1(اْقَرْأ  ِمْن  اْلِإْنَساَن  َوَربَُّك )2(َخَلَق اْقَرْأ

 )5(َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم)4(الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم)3(اْلَأْكَرُم
Terjemahnya: 

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptaka. 
Dia telah menciptakan manusiqa dari segumpal darah. Bacalah , 
dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang 
tidak diketahuinya." (QS. al-'Alaq (96): 1-5) 

  

 

 

 



Pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada masa umar 

melalui mushaf-mushaf hingga sampai kepada masa kekhalifaan 

Usman yang dikumpulkan hingga menjadi kitab al-Quran yang 

utuh dalam satu buku merupakan kegiatan jurnalistik. Begitupun 

ketika Hadist-hadist yang dikumpulkan oleh para sahabat dengan 

melalui proses yang cukup panjang untuk mengumpulkan hadist-

hadist yang shahih juga merupakan kegiatan jurnalistik. Walhasil, 

bahwa kegiatan jurnalistik dalam Islam pun pernah dilakukan 

walupun pada saat itu belum ada kata jurnalistik, tetapi proses 

yang dilakukan dalam jurnalistik telah di contohkan oleh para 

sahabat dan para ulama Islam. 

3. Sebagaimana dalam tesis ini etika jurnalistik dalam Islam yang 

dibahas adalah sebagai berikut : 

a. Pengelolan jurnalistik harus bersifat fairness (kejujuran), yakni 

harus bersikap jujur dan tulus dalam menyuguhkan informasi 

kepada masyarakat. Dalam Islam dalam kegiatan jurnalistik, 

mengolah data tidak boleh mendustakan data dan fakta , 

sehingga tidak menyesatkan masyarakat. 

b. Pengelolaan jurnalistik harus dilakukan denga cara bil-Hikmah, 

yaitu dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut, lurus,  

 

 

 



B. Saran-saran 

1. Jurnalistik sebagai kegiatan mengumpulkan data, 

pengelolaan data, sehingga menjadi sebuah berita dan 

disajikan dalam media baik cetak maupun elektronik harus 

menyajikan berita-berita yang aktual sebagaiperan dan 

fungsi jurnalistik untuk meningkatkan sumber daya manusia. 

Kegiatan jurnalistik ini, yang melibatkan orang-orang, 

sarana-sarana serta media harus berjalan serasi, selaras 

dan seimbang sehingga menjadi kegiatan yang 

profesional. 

2. Sebagai seorang jurnalis hendaknya memiliki sikap dan 

tingkah laku sesuai dengan etika jurnalistik. Terutama bagi 

jurnalis Islam harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai 

ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits. 

3. Beritai (informasi) yang disampaikan dalam kegiatan 

jurnalistik hendaknya dapat meyejukkan hati bagi para 

pemirsa, khalayak dan penonton, dan bukan merupakan  

berita (informasi) yang dapat merusak masyarakat. 



  


