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                                              ABSTRACT  
 
The infraction of journalist code of ethics could happen in everywhere, 
including on Surabaya major election on 16-29 May, 2010. This 
research describes how the journalists report major election campaign 
and use the profession code of ethics.  
The issue problem of this research is how a journalist use the rules of 
Journalist Code of Ethics to reporting the campaign of Surabaya major 
election 2010?  
The method that used was case study with explorative research. 
Researcher collected datas by observation dan in depth interview..  
The results of this research show that understanding and aplicating of 
profession code of ethics of a journalist influenced by newsroom 
because another bigger interested. The interest of media institution 
more important than journalist who make attention to code of ethics. 
This things looks from the news which written by journalist that 
changed by editor, especially changing on title.   
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                                           RINGKASAN   
 
Pemilihan kepala daerah yang termasuk dalam kategori berita politik merupakan 
berita yang dianggap menarik untuk dicermati oleh khalayak pembaca lantaran 
memiliki nilai-nilai berita seperti significance, timeliness, juga proxomitiy 
(Assegaff, 1983). Namun, karena berita pemilihan kepala daerah memiliki 
keterkaitan dengan kepentingan pribadi, maka sangat besar kemungkinan bahwa 
berita politik merupakan salah satu jenis berita yang cukup rawan untuk 
mengalami pelanggaran dalam hal etika profesi jurnalis. Pelanggaran yang 
dilakukan oleh jurnalis dalam hal ini bisa dimulai pada saat proses pengumpulan 
berita hingga pada proses penulisan berita. Karenanya, pengamatan tidak hanya 
dilakukan melalui observasi di lapangan terhadap para jurnalis namun juga pada 
pengamatan terhadap isi pemberitaan yang dimuat pada media massa cetak selama 
masa kampanye Pemilukada Surabaya yakni tanggal 16-29 Mei 2010.  
Observasi di lapangan menunjukkan ada pelanggaran yang diperlihatkan oleh 
jurnalis khususnya dalam hal pengumpulan berita, yakni pelanggaran dalam hal 
menerima imbalan untuk informasi yang didapatkannya. Hasil wawancara 
menunjukkan hal itu biasa terjadi di kalangan jurnalis meski sebagian besar 
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jurnalis mengetahui adanya kode etik yang seharusnya dipatuhi dalam 
menjalankan profesi mereka. Beberapa hal yang memungkinkan seorang jurnalis 
untuk mematuhi kode etik profesi jurnalis adalah adanya keterikatan terhadap 
sebuah organisasi jurnalis yang dengan tegas melarang para jurnalis yang menjadi 
anggotanya tidak menerima imbalan. Selain itu, hati nurani jurnalis dalam ix  
menjalankan profesinya juga menjadi salah satu cara untuk mematuhi kode etik 
profesi jurnalis. Sedangkan dalam penulisan berita kampanye Pemilukada 
ditemukan bahwa kebijakan redaksional acapkali memengaruhi isi berita, 
teristimewa dalam hal pemilihan judul. Meski demikian, isi pemberitaan secara 
keseluruhan tidak menyimpang dari observasi yang dilakukan selama di lapangan. 
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