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Ryka  Meliana  T.  Turnip.   3123311050.  “Peran  Persatuan  Wartawan  Indonesia
Dalam Penegakan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Wartawan  Media Surat Kabar
di Sumut (Studi Kasus PWI Sumatera Utara).” 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui peran Persatuan Wartawan Indonesia dalam
penegakan kode etik jurnalistik terhadap wartawan  media surat kabar di Sumatera Utara
(studi kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara). Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif sehingga data yang diperoleh dengan cara yaitu: menjelaskan,
menguraikan  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya
dengan penelitian ini.  Alat  pengumpulan data dengan observasi,  wawancara dan studi
literatur. Teknik analisis data yang yang digunakan adalah  content analysis.  Data yang
diperoleh  dari  informan  akan  di  analisis  sehingga  akan  diperoleh  suatu  pemahaman
terhadap  berbagai  isi  pesan  komunikasi  yang  disampaikan  oleh  informan  atau  dari
sumber lain secara objektif, sistematis, dan relevan. Melalui cara peganalisisan tersebut
diharapkan akan dapat ditemukan konsep dan kesimpulan yang menjelaskan bagaimana
peran  Persatuan  Wartawan  Indonesia  dalam penegakan  kode  etik  jurnalistik  terhadap
media  surat  kabar  di  Sumatera  Utara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kasus
pelanggaran kode etik jurnalistik yang sering dilakukan oleh wartawan surat kabar antara
lain; sumber imajinier, pemuatan identitas dan foto korban susila anak-anak, tidak paham
makna  off the record, tidak memperhatikan kredibilitas narasumber. Adapun peran PWI
dalam  menegakkan  kode  etik  jurnalistik  terhadap  wartawan  media  surat  kabar  di
Sumatera Utara adalah dengan melakukan (1) Sosialisasi kode etik jurnalistik dan  diskusi
publik,  (2)  Pendidikan  jurnalistik  (3)  Pemberian  sanksi.  Adapun  sanksi  yang  dapat
dilakukan PWI terhadap wartawan yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik antara lain:
(1) Peringatan keras, (2) Pemberhentian Sementara (3) Pemberhentian penuh. Namun dari
semua fakta yang ditemukan, terlihat bahwa masih saja banyk ditemukan pelanggaran-
pelanggaran kode etik jurnalistik di Sumatera Utara. Hal  ini menandakan bahwa PWI
belum  dapat  menjalankan  perannya  secara  maksimal  dalam  menegakkan  kode  etik
jurnalistik di Sumatera Utara.
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