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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan arus informasi begitu luar biasa. Hal ini tentu 

berkaitan dengan makin banyak, beragam, dan canggihnya industri media 

informasi dan komunikasi, mulai cetak hingga elektronik, menawarkan berita 

dan sensasi. Disisi lain bisa disaksikan juga menyaksikan kebebasan yang 

dimiliki oleh penggiat media dalam berbagai pemberitaannya, beriring dengan 

gagasan reformasi dan demokrasi politik setelah tumbangnya rezim lama. 

Akibatnya tak jarang masyarakat ‘bingung’ oleh banyaknya berita yang 

diproduksi. Selain itu, kita juga kerap bertanya-tanya karena sering kali antara 

berita-berita itu saling berbeda dan bahkan berlawanan.  

Meskipun sikap independen dan objektif menjadi kiblat setiap jurnalis 

pada kenyataanya sering kali didapatkan suguhan berita yang beraneka warna 

dari sebuah peristiwa yang sama. Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama, 

media tertentu mewartakan dengan cara menonjolkan sisi atau aspek tertentu, 

sedangkan media lainya meminimalisir, memelintir, bahkan menutup sisi 

aspek tersebut, dan sebagainya. Ini semua menunjukan bahwa di balik jubah 

kebesaran independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan 

paradoks, tragedi, dan bahkan ironi.  

Seorang wartawan dituntut untuk bersikap objektif dalam menulis 

sebuah berita. Dengan sikap objektif, berita yang ia buat pun akan objektif, 
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artinya berita yang ia buat itu selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, 

bebas dari prasangka. Lawan objektif adalah subjektif, yaitu sikap yang 

diwarnai prasangka pribadi. Ada beberapa karya jurnalistik yang lebih 

persuasive, artinya ada sikap subjektif didalamnya, karena latar belakang 

seorang wartawan acapkali mewarnai hasil karya. Peneliti melihat 

pemberitaan kasus yang diteliti ini masih belum objektif dari segi faktual dan 

imparsialitas.  

Dalam kode etik jurnalistik pasal 5 disebutkan bahwa, wartawan 

menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari  

kecepatan serta tidak mencampurkan fakta dan opini, tulisan yang berisi 

interpretasi dan opini, disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. 

Dalam buku “Menyikap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar 

Indonesia” menyatakan bahwa tugas wartawan bukanlah mencari yang benar 

atau siapa yang salah, melainkan menyajikan perbedaan pendapat tersebut apa 

adanya. Untuk itu wartawan harus mampu menjaga keseimbangan dalam 

proses seleksi fakta-fakta yang ingin ditampilakan (Rahayu. 2006 :23). 

Sekarang ini para wartawan dan penulis serta redaktur secara 

jurnalistik sudah profesional. Sebagian besar diantara mereka memiliki 

pendidikan yang baik sebaik rekan mereka di bidang-bidang lain di tiap surat 

kabar. Mereka sama menerima pelatihan awal sebagai reporter umum dan 

mereka pun dapat menulis sebaik rekan-rekannya di bidang-bidang lain. 

(Kusumaningrat, 2005:. 207) Namun hal tersebut tidaklah mudah dalam hal 

prakteknya, sebelum mereka mendapatkan berita dan segera menulisnya, 

tentunya mereka juga membutuhkan suatu cara atau strategi agar sumber 
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berita tersebut akurat dan up to date. Mengingat surat kabar harian adalah 

surat kabar yang selalu terbit setiap hari sedangkan olahraga tidak pasti ada 

atau terselenggara setiap harinya.  

Apabila seorang wartawan menemui kejadian, ia dapat langsung 

menuliskannya dalam bentuk berita, laporan atau bentuk tulisan lainya, tetapi 

untuk dimuat di surat kabar ada beberapa pertimbangan yang harus 

dipikirkanya. Mereka harus tahu mana berita yang bagus dan layak untuk 

dimuat serta layak dibaca masyarakat. Selain itu, informasi yang disajikan 

kepada khalayak harus semakin cepat dan tepat. Ketidaktepatan informasi 

yang sampai pada khalayak akan menimbulkan ketidakpercayaan khalayak 

terhadap media massa tersebut. Ketidaktepatan penyampaian informasi akan 

mengurangi kepercayaan pembaca (Patmono, 1996:IX). 

Berita merupakan laporan fakta dari suatu peristiwa, namun tidak 

semua berita aktual tersebut dapat menjadi sebuah berita. Redaksi akan 

menyeleksi terlebih dahulu laporan-laporan mengenai peristiwa aktual ke meja 

redaksi untuk kemudian dipilih laporan peristiwa yang dianggap menarik 

perhatian pembaca dan dirasa penting untuk diketahui oleh pembaca. Selain 

itu nilai berita yang tinggi menentukan akan disajikannya laporan peristiwa 

menjadi sebuah berita. 

Sebuah berita yang berkualitas tentunya dihasilkan dari tangan 

wartawan yang berkualitas pula.  Demikian juga sebaliknya, berita yang 

buruk, hanya datang dari wartawan yang ”buruk” pula.  Karenanya, guna 

mempertahankan kualitas dan nilai berita, seorang wartawan dituntut untuk 
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senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya sebagai seorang 

pemburu berita.  

Akurasi dalam sebuah pemberitaan dapat diartikan ketepatan dalam 

menulis sebuah berita yang nantinya akan dibaca banyak orang. Akurasi 

sangat diperlukan dalam sebuah penulisan berita agar berita yang diterima 

oleh masyarakat nantinya tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. 

Dewasa ini, media online yang sedang berkembang didunia jurnalistik sering 

mengabaikan aspek-aspek pemberitaan yang merujuk kepada akurasi dari isi 

berita, sehingga terkadang informasi yang tersampaikan ke publik tidak 

merata bahkan salah penafsiran. Hal ini memang dilematis mengingat kinerja 

wartawan yang dituntut untuk dengan segera menghadirkan berita agar tidak 

kalah update dengan media kompetitor. 

Keakuratan berita merupakan dimensi yang sangat penting bagi surat 

kabar karena keakuratan dapat menunjukkan kualitas sebuah berita. Selain 

bagi subyek berita dimana reputasi dan kepentingannya dipertaruhkan oleh 

pemberitaan. Keakuaratan juga berhubungan dengan kredibilitas surat kabar di 

mata pembacanya. Keakuratan berita diukur dengan menggunakan dimensi-

dimensi verifikasi terhadap fakta, relevansi sumber berita, akurasi penyajian. 

Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang ditampilkan 

berkorespondensi dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan 

(McQuail, 1992: 207  ). 

Menurut Undang-undang No. 40/1999 tentang pers, wartawan adalah 

orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan 

demikian, siapapun yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan warta 
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atau berita, bisa disebut wartawan, baik mereka yang bekerja pada surat kabar, 

majalah, radio, televisi, film maupun kantor berita. Tentu saja dalam 

melakukan pekerjaannya tersebut dibutuhkan rambu-rambu yang dapat 

mengatur bagaimana seharusnya seorang wartawan dapat bekerja secara 

profesional. 

Kinerja dari seorang wartawan sangat menentukan bagaimana image 

dari media tempat wartawan tersebut bekerja. Wartawan dituntut untuk 

bekerja secara profesional, memiliki disiplin yang tinggi serta integritas dalam 

bekerja. Harus diakui bahwa sikap profesional dalam pers terutama terletak 

pada wartawannya. Korp wartawanlah yang membuat suatu koran terhormat 

atau tidak. Wartawan bekerja untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu publik 

pembaca, bukan untuk kepentingan segelintir pihak saja. 

Kelayakan menjadi seorang wartawan seharusnya mempunyai 

pendidikan yang memadai dan sesuai bidangnya, tetapi saat ini banyak 

wartawan yang tanpa identitas jelas dirinya dari LSM mana dan banyak yang 

tidak memiliki kartu pers. Berdasarkan hasil pengamatan penulis hal ini bisa 

terjadi karena mungkin tidak adanya pihak yang memperhatikan hal ini 

sehingga banyak wartawan gadungan yang memanfaatkan kesempatan ini. 

Anehnya wartawan tanpa identitas tersebut layak dijuluki sebagai seorang 

wartwan karena hasil karya cipta tulisannya. Perkembangan pers saat ini dari 

zaman ke zaman sudah melampaui batas, pers saat ini sudah memiliki standar 

tanggung jawab sebagai suatu lembaga yang berkiprah di dunia media 

elektronik maupun media cetak selain itu masih adanya wartawan yang 

menerima amplop atau suap untuk kepribadiannya sendiri dengan hal ini 
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pelanggaran etika pers mengenai kerja profesionalisme seorang wartwan 

tercoreng, karena pihak-pihak tersebut yang hanya akan merugikan lembaga 

pers yang ada. Dilihat dari perkembangan teknologi semakin maju pesat pers 

juga tidak mau terkalahkan bersama dengan ini tuntutanpun berdatangan, yaitu 

tuntutan profesionalisme kerja pers yang sangat penting, kinerja kerja dari pers 

itu sendiri yang sesuai dengan etika pers dan kode etik yang berlaku saat ini. 

Salah satu prinsip utama kerja wartawan adalah independen dan tidak 

terikat sumber berita. Dengan menerima amplop dari sumber berita, wartawan 

tidak lagi bisa menjaga sikap independensinya. Hasil survei AJI pada tahun 

2005 di 17 kota di Indonesia, menunjukkan 67,8% wartawan menilai 

pemberian narasumber berupa uang akan memengaruhi terhadap liputan 

mereka. 

Menyikapi kondisi di atas, peneliti mencoba untuk menghasilkan data 

yang sebenarnya melalui penelitian mengenai Pandangan Sumber Berita 

Terhadap Kinerja Jurnalis (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Bali). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

diidentifikasikan rumusan masalah : Bagaimana pandangan sumber berita 

terhadap kinerja jurnalis pada Dinas Pekerjaan Umum Bali. 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

rumusan penelitian ini untuk mendiksripsikan Pandangan Sumber Berita 

terhdap Kinerja Jurnalis pada Dinas Pekerjaan Umum Bali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam memperluas 

pengetahuan peneliti dalam bidang jurnalistik, khususnya kinerja jurnalis 

dalam menerbitkan berita.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi kepada pihak terkait seperti pemerintah, AJI, maupun pemilik 

media dalam mengambil kebijakan terhadap peningkatan kinerja 

wartawan.  
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