


KONTRAK KULIAH & ETIKA 

Kenapa kita perlu etika? 

(Kriyantono, 2013) 

 Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya   

 Membentengi agar tdk melanggar disiplin / aturan yang berlaku   

 Memotivasi untuk melakukan perbuatan yang benar / baik dan menghindar dari 

perbuatan yang salah / buruk   

 Menumbuhkan kesadaran akan makna perbuatannya dan konsekwensi / akibat 

dari apa yang telah diperbuatnya   

 Meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya 



Absen? 

 harus ada surat ijin/surat dokter  

 paling lambat 3 hari setelah perkuliahan  

Kehadiran minimal 80% 

Pengumpulan tugas UAS/UTS paling lambat 30 menit dari jadwal 

Dilarang merokok di dalam gedung FISIP 

Dilarang membuang sampah sembarangan 



Dilarang melakukan plagiasi 

Dilarang bermain handphone dan laptop 

Dilarang menggunakan pakaian ketat, mini dan kaos oblong baik laki-laki dan 

perempuan 

Harus memakai sepatu 

Keterlambatan maksimal 15 menit 



RPKPS & PENUGASAN 





BROADCAST 

 UU RI Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1: 

 1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau 

suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat 

interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran 

 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 

pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan 

menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media 

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 

dengan perangkat penerima siaran 



BROADCAST JOURNALISM  

(CONWAY DALAM DONBASCH,2006) 

 Pengembangan jurnalistik kepada televisi dan radio 

 Sebelum perang dunia II, CBS, NBC, dan beberapa televisi di Amerika sudah 

menyiarkan program berita  

 Setelah perang coverage diperluas dengan televisi jaringan 

 Beberapa televisi lokal berbudget terbatas menyalin berita dari printed media 



 Beberapa stasiun tv seperti WFIL (Philadelphia), WBAP (Fort Worth), dan Wpix 

(New York), merekrut operator kamera dan jurnalis untuk membuat berita lokal 

 Masyarakat lebih memilih berita televisi sejak saat itu hingga tahun 1960an 

berpindah kepada surat kabar 



 Inggris, Jepang, Belanda, dan beberapa negara memungut biaya pada penonton 

untuk biaya siaran 

 Di Prancis penyiaran televisi sangat ketat dalam semua produksinya 

 Setelah NAZI tumbang Sekutu membuat public broadcasting system yang berada 

dalam kontrol dewan penyiaran, dewan perwakilan, dan juga pihak gereja  



 India dan sejumlah negara lain (diluar Eropa dan Amerika) UNESCO 

memperkenalkan televisi sebagai communal information terutama daerah 

pedesaan 

 Tahun 1980an di Amerika berita dan hiburan batasnya sudah mulai bias akibat 

komersialisasi 

 “In Hong Kong, the Netherlands, the Pacific Islands, Spain, Taiwan, and the 

United States, broadcast journalists rank at or near the bottom among their peers 

in autonomy to choose what stories to cover and how to interpret the news” 

(Weaver et al. 2006). 

 



 Di tahun 1980an China melonggarkan aturan penyiaran 

 Al Jazeera mengadopsi pemberitaan Amerika seperti debat politik, visual yang 

dramatis, liputan langsung, kritik kepada pemerintah, bertolak belakang dengan 

budaya Arab 

 Saat ini berita disiarkan secara global dan non stop 24 jam 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

See you next chapter 


