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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kinerja 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Suatu organisasi jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki 

pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat 

memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh 

pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja. 

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan 

standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat 

tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat 

ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan 

pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh wartawan ditentukan oleh beberapa faktor dan 

kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri wartawan ataupun yang berasal dari luar 

individu wartawan. 

Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya 

Manusia (2007:153) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu 

secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007:160) menyebutkan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ektrinsik pegawai. Faktor – faktor intrinsik yang 

mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, 

usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi 

kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi 
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vertical dan horizontal, kompensasi, kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban 

kerja, prosedur kerja, system hukuman dan sebagainya. 

lebih lanjut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:155) menguraikan faktor-faktor 

tersebut sebagai berikut :  

a) Faktor Personal, personal pegawai meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap 

individu,  

b) Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan dan team leader 

dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada 

karyawan,  

c) Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan 

dalam satu team, kepercayaan terhadap sesama anggota team, kekompakan, dan 

keeratan anggota team,  

d) Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrakstruktur yang 

diberikan oleh organisasi, kompensasi dan proses organisasi dan kultur 

kinerjadalam organisasi,  

e) Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan 

internal. 

Definisi lain datang dari Murpy dan Cleveland dalam Pasolong (2007:175) 

mengatakan bahwa, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan 

pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai dalam sebuah organisasi ditentukan oleh 

sikap dan perilaku pegawai terhadap pekerjaannya dan orientasi pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaanya tersebut. 

Kinerja menurut Amstrong dan Baron (1998:159) seperti dikutip oleh Wibowo 

(2008:222) adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 
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tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. 

Menurut Simanjuntak (2005:221), definisi kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu kompetensi individu orang yang 

bersangkutan, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen (Simanjuntak, 2005:210). 

Dari definisi-definisi tersebut kinerja merupakan suatu hasil dari tindakan seorang 

pekerja sesuai dengan pekerjaannya dan diawasi oleh orang-orang tertentu yaitu seorang 

atasan atau pimpinan dan dukungan dari organisasi. 

 

 

2.1.2 Faktor-Faktor Kinerja 

Tercapainya suatu kinerja wartawan karena adanya upaya dan tindakan yang 

dihasilkan. Upaya tersebut yaitu berupa hasil kerja (kinerja) yang dicapai oleh pekerja. 

Kinerja dapat dihasilkan dari pendidikan, pengalaman kerja dan profesionalisme. 

Pendidikan jurnalistik adalah modal dasar dan utama wartawan dalam mencari kerja dan 

bekerja. Pengalaman dalam bekerja berkaitan dengan masa kerja wartawan, semakin lama 

seseorang bekerja pada suatu bidang pekerjaan maka semakin berpengalaman orang 

tersebut, dan apabila seseorang telah mempunyai pengalaman kinerja pada suatu bidang 

pekerjaan tertentu, maka ia mempunyai kecakapan atas bidang pekerjaan yang ia lakukan. 

Profesionalisme adalah gabungan dari pendidikan dan pengalaman kerja yang diperoleh 

oleh seorang pekerja.  

Ada beberapa hal untuk membangun mentalitas profesional menurut Jansen H. 

Sinamo (2007:289), salah satunya adalah mentalitas mutu yaitu seorang professional 

menampilkan kinerja terbaik yang mungkin, mengusahakan dirinya selalu berada di ujung 
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terbaik (cutting edge) bidang keahliannya, standar kerjanya yang tinggi yang 

diorientasikan pada ideal kesempurnaan mutu. 

Menurut Sedarmayanti (2003:149) seperti yang dikutip oleh Gatot Subrata 

(2009:38), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atau prestasi kerja 

adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan di dapat dari 

pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) sedangkan motivasi terbentuk dari 

sikap dalam menghadapi situasi kerja. 

2.1.3 Peningkatan Kinerja 

Upaya peningkatan kinerja wartawan merupakan salah satu faktor utama bagi 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja wartawan, diantaranya: gaji, lingkungan kerja, dan kesempatan 

berprestasi. Dengan gaji, lingkungan kerja, dan kesempatan berprestasi diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan perusahaan. Kinerja menunjukkan kemampuan karyawan meningkatkan 

produktivitas kerjanya, dapat diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara 

keluaran (output) dengan masukan (input) Hasibun (2003:126). Apabila produktivitas naik 

hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu, bahan, tenaga), dan sistem 

kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan tenaga kerja. 

Seperti telah dikutip di atas bahwa kinerja setiap orang dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu:  

a. Kompetensi individu, meliputi: Kemampuan dan keterampilan: kebugaran fisik 

dan kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja dan motivasi 

dan etos kerja: bekerja sebagai tantangan dan memberi kepuasan,  
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b. Dukungan organisasi, meliputi: Pengorganisasian, penyediaan sarana dan 

prasarana kerja, pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, serta 

kondisi dan syarat kerja,  

c. Dukungan manajemen, meliputi: Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan dan 

potensi kerja, Mendorong pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan, 

Membuka kesempatan yang luas bagi pekerja untuk meningkatkan kemampuan, 

Membantu pekerja dalam kesulitan melaksanakan tugas, Membangun motivasi 

kerja, disiplin kerja dan etos kerja, yaitu: menciptakan variasi penugasan, 

membuka tantangan baru, memberikan penghargaan dan insentif, membangun 

komunikasi dua arah (Simanjuntak, 2005:10-16). 

2.1.4 Penilaian Kinerja 

Menurut Dessler (1997:72), mengatakan bahwa Penilaian Kinerja biasa di 

definisikan sebagai prosedur apa saja yang meliputi : Penetapan standart kinerja, Penilaian 

kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standart-standart, dan Memberi umpan 

balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan 

kemerosotan kineja atau terus berkinerja lebih tinggilagi. Kriteria penilaian kinerja dapat 

dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional (functional utility), keabsahan 

(validity), empiris (empirical base), sensitivitas (sensitivity), pengembangan sistematis 

(systematic development), dan kelayakan hukum (legal appropriateness). 

Menurut Gomes (2001:135), “Suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari 

individu-individu anggota organisasi kepada organisasinya.” Jadi, penilaian kinerja ini 

diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu terhadap organisasi. Penilaian 

kinerja memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam kinerja 

sebelumnya dan untuk memotivasi perbaikan kinerja perbaikan kinerja individu pada 
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waktu yang akan datang. Penilaian kinerja ini pada umumnya mencakup semua asperk 

dari pelaksanaan pekerjaan. 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan 

suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja pegawainya, dengan 

tujuan secara umum adalah untuk memberikan umpan balik (feedback) kepada 

pegawainya, dalam upaya memperbaiki kinerjanya dan meningkatakan produktivitas 

perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap pegawai seperti 

untuk pengembangan pegawai, promosi, dan penyesuaian kompensasi. 

Kinerja seseorang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Mondy, Noe dan Pemeaux (1999:347) berikut ini :  

a) Quantity of work: consider the volume of work achieved is productivity at an 

acceptable level. Kuantitas pekerjaan: mempertimbangkan volume pekerjaan, 

produktivitas pada suatu level organisasi,  

b) Quality of work: consider accurancy, precision, reatness and completeness in 

handling assigned duties. Mutu pekerjaan : mempertimbangkan ketelitian, 

presisi, kerapihan dan kelengkapan di dalam menangani tugas-tugas,  

c) Depandability: consider degree to which employee can be relied on to meet 

work commitments. Kemandirian : mempertimbangkan derajat kemampuan 

karyawan yang mana dapat dipercayakan untuk menemukan komitmen 

karyawan terhadap pekerjaannya,  

d) Initiative : consider self-reliance, resourcefulness, and willingness to accept 

responsibility. Inisiatif : mempertimangkan kemandirian, fleksibilitas berfikir, 

dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab.  
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e) Adaptability : consider ability to respond to changing requerements and 

conditions. Kemampuan beradaptasi mempertimbangkan kemampuan untuk 

bereaksi terhadap mengubah kebutuhan dan kondisi-kondisi,  

f) Cooperation: consider ability to work for and with other. Are assigments, 

including overtime, willingly accepted. Kerjasama : mempertimbangkan 

kemampuan untuk bekerja sama dengan orang yang lain. Apakah assigments, 

mencangkup lembur sepenuh hati. 

Bernardine & Russell (1998:243) mengungkapkan 6 kriteria utama kinerja yang 

dapat dinilai yang hampir sama dengan pernyataan dari Mondy, Noe dan Pemeaux , yaitu :  

a) Quality : the degree to which the process or result of carrying out an activity 

approaches perfection, in term of either conforming to some ideal way of 

performing the activity or fulfilling the activity’s intended perpose. Kualitas 

tingkat dimana proses atau hasil dari kegiatan yang sempurna dengan kata lain 

melaksanakan kegiatan dengan cara yang ideal atau sesuai atau menyelesaikan 

sesuatu dengan tujuan yang ditetapkan,  

b) Quantity : the amount produced, expressed in such term as dollar value, number 

of units, or number of completed activity cycles. Kuantitas : Besaran yang 

dihasilkan, dalam bentuk nilai dolar (biaya), sejumlah unit atau sejumlah 

kegiatan yang diselesaikan,  

c) timelines : the degree to which an activity is completed, or a result produced, at 

the earliest time desirable from the standpoints of both coordinating with the 

outputs of others and maximizing the time available for other activities 

Ketepatan waktu : tingkat dimana kegiatan diselesaikan atau hasil yang 

diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari yang ditetapkan dan 

menggunakan waktu yang tersedia untuk kegiatan lain,  



13 
 

d) cost effectiveness: the degree to which the use of organization’sresources (e.g 

human monetary, technological, material ) is maximized in the sense of getting 

highest gain or reduction in loss from each unit or instance of use of a resource. 

Efektivitas biaya : tingkat dimana penggunaan sumber-sumber orang (antara 

lain SDM, biaya, teknologi, materi) dimaksimalkan untuk mendapatkan target 

yang tertinggi atau sebaliknya, efektivitas berkurang,  

e) need for supervision : the degree to which a performer can carry out a job 

function without either having to request supervisory assistance or requiring 

supervisory intervention to prevent an adverse outcome. Membutuhkan 

pengawasan adalah tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan 

pekerjaaan tanpa harus ditemani oleh pengawas atau tanpa harus 

mengikutsertakan intervesi dari pengawas untuk menghasillkan hasil kerja yang 

baik,  

f) interpersonal impact : the degree to which a performer promotes feelings of self-

esteem, goodwill and comparativeness among coworkers and subordinates. 

Pengaruh interpersonal: tingkat dimana pegawai menunjukan perasaan self 

esteem, goodwill dan kerjasama diantara rekan sekerja dan bawahan. 

Suranto (2005:56-57) menyebutkan standar kinerja seseorang dalam perusahaan 

dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu :  

a) Tugas fungsional, seberapa baik seseorang menyelesaikan aspek-aspek 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya,  

b) Tugas perilaku, seberapa baik seseorang melakukan komunikasi dan interaksi 

denganorang lain dalam perusahaan: bagaimana dia mampu menyelesaikan 

konflik secara sehat dan adil, bagaimana ia memberdayakan orang lain dan 
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bagaimana ia mampu bekerjasama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan 

perusahaan,  

c) Tugas etika ialah seberapa baik seseorang mampu bekerja secara profesional 

sambil menjunjung tinggi norma etika, kode etik profesi, serta pengaturan dan 

tata tertib yang dianut oleh suatu perusahaan. 

2.1.5 Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja 

Manfaat dari penilaian kinerja: a) Penyusunan program pelatihan dan 

pengembangan karyawan, sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi pelatihan tambahan 

apa saja yang masih harus diberikan kepada karyawan untuk membantu agar mampu 

mencapai standar prestasi yang ditetapkan, b) Penyusunan program sukesi dan kaderisasi, 

sehingga dapat diidentifikasi siapa saja karyawan yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan kariernya dengan dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang 

tanggung jawabnya lebih besar dimasa depan, d) Pembinaan Karyawan, sehingga dapat 

menjadi sarana untuk meneliti hambatan karyawan untuk meningkatkan prestasinya. 

(Ruky, 2004:22) 

Keuntungan dari diadakannya penilaian kinerja ini tergantung dari sisi mana kita 

memandangnya, apakah itu dari sisi yang dinilai yakni karyawannya, sisi penilai yaitu 

jajaran manajer yang melakukanpenilaian, atau dari sisi organisasi. Dilihat dari sisi 

karyawannya : a) karyawan bisa mendapatkan feedback dari kinerja mereka di masa lalu 

dengan akurat, b) dapat memberikan gambaran standart penilaian yang mereka harapkan, 

c) mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai kekuatan dan kelemahan dari 

dirinya sendiri, d) Dapat membuat perencanaan pengembangan diri sendiri untuk 

meningkatkan kinerjanya dan meminimalisir kelemahan yang mereka miliki. 

Dilihat dari sisi penilai : a) Adanya kesempatan untuk mengukur dan 

mengidentifikasi trend penilaian kinerja karyawan, b) Dapat lebih memahami 
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karyawannya, c) Dapat mengembangkan kinerja bawahannya, d) Mengidentifikasi 

peluang untuk merotasi atau merubah tugas karyawannya. 

Dilihat dari sisi organisasi: a) Meningkatkan komunikasi, b) Dapat memberikan 

motivasi pada karyawannya, c) Hubungan yang lebih harmonis, d) Dan dari semua itu, 

tujuan dari diadakannya penilaian kinerja ini adalah untuk meningkatkan kinerja 

organisasi (Anderson, 1993:18). 

Penilaian kinerja dalam industri jasa atau service dapat dilakukan oleh pihak 

ekternal yaitu dengan melibatkan konsumen sebagai pihak penilai kinerja. Perspektif 

pelanggan jasa, lebih dilihat sebagai pengalaman berupa transaksi inti dan pengalaman 

personal, yang porposinya berbeda-beda antar output jasa dan service encounters(interaksi 

jasa, disebut pula moment of truth), serta berkontribusi secara berbeda terhadap 

pengalaman masing-masing individu pelanggan. (Tjiptono dan Chandra, 2005 : 9) 

Uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa kinerja karyawan perusahaan jasa 

pelayanan memegang peranan sangat penting untuk memberikan efek positif atau negatif 

pada perusahaan. Oleh sebab itu penilaian kinerja karyawan pada perusahaan jasa akan 

sangat baik dilakukan oleh konsumen berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan perusahaan tersebut. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak penilai, 

bedasarkan atas kualitas pekerjaan yang berbeda-beda, seperti: kuantitas dan kualitas 

kerja, pengetahuan mengenai pekerjaanya, kemampuan untuk menyelesaikan sebuah 

permasalahan. (Anderson, 1993:53) 

Adapun menurut Parasuraman yang dikutip dari (Tjiptono dan Chandra, 2005:149) 

mengatakan bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi, 

yaitu : Realibilitas/ Kehandalan, yaitu :  
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a) Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan jasa yang di janjikan 

dengan segera, akurat , tepat waktu dan memuaskan / dapat dipercaya serta 

dapat menyimpan catatan dan dokumen tanpa kesalahan,  

b) Daya tanggap, yaitu : Kesediaan perusahaan atau kemauan para pegawai untuk 

membantu dan merespon pelanggan dengan segera memberikan pelayanan jasa 

secara tepat dan tanggap serta ada kepastian waktu untuk penyampaian jasa,  

c) Jaminan, yaitu: Karyawan perusahaan dapat menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan, dan membuat pelanggan merasa aman pada saat melakukan transaksi 

dengan memberikan pelayanan yang sopan serta mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan pelanggan dengan baik dan memuaskan,  

d) Empati, yaitu : Perhatian khusus yang diberikan perusahaan kepada setiap 

pelanggan untuk melakukan hubungan, komunikasi yang baik serta memahami 

kebutuhan pelanggan,  

e) Bukti fisik, yaitu : Meliputi tampilan fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, 

karyawan dan peralatan komunikasi harus menarik, lengkap, bersih dan selalu 

terpelihara dengan baik. 

2.2 Pengertian Jurnalistik 

Menurut Romly, (2003:2) dalam buku Jurnalistik Terapan, mengatakan bahwa: 

Jurnalistik adalah proses penulisan dan penyebarluasan informasi 

berupa berita, feature, dan opini melalui media massa.  Dari definisi tersebut didapati 

empat unsur yang membangun dunia jurnalistik: 

2.2.1 Informasi adalah keterangan, pesan, gagasan, atau pemberitahuan tentang suatu 

masalah atau peristiwa. 

2.2.2 Penulisan informasi adalah aktivitas penulisan atau penyusunan  berita, opini, 

feature, untuk dipublikasikan di media massa. 
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2.2.3 Penyebarluasan informasi yaitu penyebarluasan media massa yang berisikan berita, 

opini, dan feature yang ditulis oleh wartawan atau penulis. 

2.2.4 Media massa singkatan dari media komunikasi massa yaitu saluran, alat,  atau 

sarana yang digunakan dalam proses komunikasi massa. 

Hal yang berhubungan dengan dunia jurnalistik, seperti menyebarluaskan 

informasi kepada khalayak untuk dinikmati selayaknya sebagai kewajiban dalam 

menyebarkan informasi tentunya seorang pers harus mempunyai sikap profesional. 

Khalayak yang menilai dan memperhatikan kerja pers itu sendiri dengan membeli surat 

kabar dan membaca hasil kerja pers. Sumadiria (2006:3) dalam buku Jurnalistik Indonesia, 

mengatakan bahwa: Jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak 

seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.  

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan jurnalistik itu meliputi 

tahap -tahap tertentu dalam pencarian informasi untuk dijadikan sebuah berita. Sedangkan 

jurnalistik berfungsi untuk mengarahkan pers pada fungsinya sebagai pembawa dan penyalur 

informasi, fakta, data, keterangan, dan hiburan bagi semua orang yang meminatinya, oleh karena 

itu berbicara pers atau surat kabar mau tidak mau kita harus pula mempelajari ilmu tentang 

jurnalistik.  

Menurut Onong Uchjana Effendy, (1993:94) dalam buku Ilmu, Teori dan Filsafat 

Komunikasi, mengatakan bahwa: Secara sederhana jurnarlistik dapat didefinisikan sebagai 

teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada 

menyebarluaskannya kepada khalayak Maksud dari pengertian tersebut menyebutkan 

bahwa dalam kegiatan jurnalistik meliputi kejadian atau peristiwa yang dianggap aneh dan 

menarik. Karena bahan untuk dijadikan untuk sebuah pemberitaan adalah suatu yang aneh 

atau sesuatu yang dianggap tidak biasa oleh semua orang. Peristiwa yang bisa menarik 
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perhatian semua orang atau khalayak, bisa untuk bahan berita juga karena hal tersebut 

mengundang minat atau perhatian orang. 

2.3  Bentuk Jurnalistik 

Dilihat dari bentuk dan pengelolannya Sumadiria (2006:4-5) dalam buku 

Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Jurnalistik dibagi ke dalam tiga bagian 

besar yaitu: 

2.3.1 Jurnalistik Media Cetak 

Jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu verbal dan visual. Verbal 

menekankan pada kemampuan memilih dan menyusun kata dalam rangkaian 

kalimat dan paragraph yang efektif dan komunikatif. Visual menunjukan pada 

kemampuan kita dalam menata, menempatkan, mendesain tata letak atau hal-hal 

yang menyangkut segi perwajahan. 

 

 

2.3.2 Jurnalistik Media Elektronik Auditif 

Teknologikal berkaitan dengan teknologi yang memungkinkan daya pancar radio 

dapat ditangkap jelas dan jernih oleh pendengar. Fisikal erat kaitannya dengan 

tingkat kesehatan fisik dan kemapuan pendengaran khalayak. 

2.3.3 Jurnalistik Media Elektronik Audio Visual 

Merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologikal, dan dimensi gramatikal 

atau dimensi tata bahasa. Verbal berhubungan dengan kata-kata yang disusun 

singkat, padat, dan efektif. Visual lebih banyak menekankan bahasa gambar yang 

tajam, hidup, memikat. Teknologikal adalah keseluruhan sarana untuk 

menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini berkaitan dengan daya 

jangkau siaran, kualitas suara, dan gambar yang dihasilkan serta diterima oleh 
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pesawat televisi penerima. Sedangkan gramatikal berarti bersinggungan dengan 

aspek serta nilai dramatik yang dihasilkan oleh rangkaian gambar yang dihasilkan 

secara simultan. 

2.4 Produk Jurnalistik 

Produk jurnalistik menurut Sumadiria (2006:7) dalam buku Jurnalistik Indonesia. 

Menulis berita dan Feature, menjelaskan bahwa produk jurnalistik adalah surat kabar, 

tabloid, majalah, buletin, atau berkala lainnya seperti radio, televisi, dan media on line 

Internet. Namun tidak semua surat kabar disebut produk jurnalistik. Diantaranya produk 

jurnalistik tersebut yaitu meliputi: 

 

2.4.1 Tajuk Rencana.   

Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu 

media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan atau 

kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. 

2.4.2 Karikartural.  

Secara etimologis, karikartur berasal dari bahasa Italia, caricare, artinya melebih-

lebihkan. Kata caricare itu sendiri dipengaruhi kata carattere, juga bahasa Italia, 

yang berarti wajah. Jadi karikartur dapat diartikan sebagai opini redaksi media dalam 

bentuk gambar yang sarat dengan muatan kritik sosial dengan memasukan unsur 

kelucuan, anekdot, atau 

humor agar siapa pun yang melihatnya bisa tersenyum, termasuk tokoh atau objek 

yang dikarikarturkan itu sendiri. 

2.4.3 Pojok.  

Pojok adalah kutipan pernyataan singkat nara sumber atau peristiwa tertentu yang 

dianggap menarik atau controversial, untuk kemudian dikomentari oleh pihak redaksi 
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dengan kata-kata atau kalimat yang mengusik, menggelitik, dan ada kalanya 

reflektif. Tujuannya untuk mencubit, mengingatkan, atau menggugat sesuai dengan 

fungsi control sosial yang dimiliki pers, kritis tetapi tetap etis. 

2.4.4 Artikel.  

Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengelupas tuntas suatu masalah 

tertentu yang sifatnya actual dan atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu 

(informatif), mempengaruhi dan meyakinkan (persuasive argumentatif), atau menhibur 

khalayak pembaca (rekreatif). 

2.4.5 Kolom.  

Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek 

pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat 

dalam masyarakat. 

2.4.6 Surat Pembaca.  

Surat pembaca adalah opini singkat yang ditulis oleh pembaca dan dimuat dalam 

rubrik khusus surat pembaca. Surat pembaca biasanya berisi keluhan atau komentar 

pembaca tentang apa saja yang menyangkut kepentingan dirinya atau masyarakat. 

Produk-produk jurnalistik yang disebutkan diatas tentunya mengandung isi yang 

berbeda-beda dengan kelebihannya masing-masing. Produk-produk jurnalistik tersebut 

tentunya dapat dilihat di surat kabar atau media massa cetak lainnya. 

2.5  Profesionalisme Wartawan 

Dalam persepsi diri wartawan sendiri, istilah “profesional” memiliki tiga arti, yaitu 

pertama, profesional adalah kebalikan dari amatir, kedua, sifat pekerjaan wartawan 

menuntut pelatihan khusus, dan yang ketiga norma-norma yang mengatur perilakunya 

dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca. Kemudian terdapat dua norma yaitu 

norma teknis yang mengharuskan untuk menghimpun berita dengan cepat dan 

menyuntingnya. Dan norma yang kedua adalah norma etis yaitu kewajiban kepada 
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pembaca serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap 

adil, objektif, dan yang lainnya yang tercermin dalam produk berita yang dihasilkannya 

(Kusumaningrat, 2005:115). 

Profesionalisme akan menimbulkan dalam diri wartawan sikap menghormati martabat 

individual dan hak-hak pribadi dan personal warga masyarakat yang diliputnya. Demikian 

pula, ia akan menjaga martabatnya sendiri karena hanya dengan cara itu ia akan mendapat 

kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawa professional. 

Loyalitas ini sudah menyatu dengan tugas kewartawanan. Ketika memberitakan, 

segala isi beritanya harus straight. Isi liputannya bukan karena didasari kepentingan 

pribadi atau kawan-kawan. Pemeberitaannya bukanlah berdasarkan niat persuasive, 

melainkan akurasi segala fakta. Loyalitas wartawan ialah mengangkat sesuatu dan 

menyampaikan kebenaran. Inilah dasar mengapa masyarakat akhirnya yakin kepada 

wartawan. Inilah sumber utama kredibilitas kewartawanan dan pada titik tertentu 

merupakan asset penting dari bisnis media dan bagaimana media mengembangkan usaha. 

Banyak media yang sukses karena mendahulukan kepentingan masyarakat dan banyak 

media yang ambruk karena hanya mementingkan manajemen bisnisnya (Septiawan 

Santana, 2005:210). 

Wartawan yang baik selalu menyadari bahwa mereka selalu harus bertanggungjawab 

akan kebenaran berita atau laporan mereka. Seorang wartawan juga selalu belajar 

mengenai bagaimana cara mengkomunikasikan ide secara teliti dan efektif dan paham apa 

yang disebut berita yang disuguhkan secara jujur (Djen Amar, 1984:42). 

2.6 Surat Kabar 

2.6.1 Pengertian Surat Kabar 

Surat kabar adalah media komunikasi massa yang sangat efektif dalam elemen 

masyarakat kita, hal ini dikarenakan mudahnya surat kabar dijangkau oleh 
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masyarakat. Sedangkan Totok Djuroto (2004;11) mengemukakan bahwa surat kabar 

merupakan kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan lain sebagainya yang dicetak 

dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit teratur, bisa setiap hari atau seminggu 

sekali. 

2.6.2 Ciri-ciri Surat Kabar 

Berdasarkan penjelasan dari Onong U. Effendy (2000; 91-92) dalam bukunya 

teori dan filsafat komunikasi. Bandung citra Aditya Bhakti, ciri-ciri surat kabar 

adalah : 

2.6.2.1 Publisitas 

 Adalah penyebaran kepada publik atau khalayak. Karena diperuntukkan 

kepada khalayak maka sifat surat kabar adalah umum. Sehingga jika 

penerbitan itu hanya untuk sekelompok orang maka tidak bisa disebut surat 

kabar.  

2.6.2.2 Periodisitas 

 Surat kabar keteraturan terbit, keberaturan itu bisa satu hari sekali atau satu 

sekali. 

2.6.2.3 Universalitas 

Ciri surat kabar ini berarti kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh 

dunia. Sebuah penerbit yang berkala namun isinya mengkhususkan diri pada 

suatu profesi atau aspek kehidupan tertentu, tidak termasuk surat kabar. 

2.6.2.4 Aktualitas 

Menurut bahasa asalnya berarti kini dan keadaan sebenarnya. Keduanya 

sangat erat hubungannya dengan berita yang disiarkan oleh surat kabar dan 

aktualitas, disini berarti kecepatan laporan tanpa menyampingkan kebenaran 

berita. 
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2.6.3 Isi Surat Kabar 

Dari aspek isi surat kabar, Sugeng Puji Leksono (1995; 10-26) mengemukakan 

bahwa bahwa isi surat kabar meliputi : 

2.6.3.1 Straight News, yaitu berita yang sangat terikat dengan aktualitas. Dalam 

pemberitaan berita, wartawan telah memiliki konsep baku yang drumuskan 

dalam 5W + 1H (What, Who, Where, When, Why, and How) atau dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan dalam akronim “ASDIBIMEGA” (apa 

yang terjadi), (siapa yang terlibat), (dimana peristiwanya), (bilamana 

terjadinya), (mengapa terjadi), dan (bagaimana terjadinya). Dalam 

penulisan berita harus dibedakan antara penjelasan dan pendapat. 

2.6.3.2 Investigative News, yaitu berita-berita yang disajikan berdasarkan 

pengusutan sebuah kasus. 

2.6.3.3 Interpretative News, yaitu berita-berita yang disusun berdasarkan 

fenomena. Berita-berita dari suatu peristiwa atau kejadian yang diberi 

penjelasan. Dalam interpretative news sebuah kejadian dilihat sebagai hal 

yang mempunyai sebab akibat. 

2.6.3.4 Feature, yaitu berita-berita yang bersifat ringan atau menghibur dan dapat 

menambah wawasan pembaca dengan penyajian yang menarik. 

2.6.3.5 Tajuk, Pendapat atau komentar terhadap peristiwa atau fakta yang ditulis 

oleh pengasuh perusahaan (redaktur). 

2.6.3.6 Kolom, yaitu pendapat atau komentar pribadi terhadap fakta atau peristiwa 

yang lebih mengandalkan reputasi personal penulisnya. 

2.6.3.7 Analisa, yaitu berita yang tentang tinjauan kritis terhadap objek (gejala, 

fakta, ataupun teori). Jenis tulisan ini ditentukan oleh ketajaman atau 

kekritisan analisa penulisnya. 
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2.6.3.8 Essay, yaitu tulisan yang lahir berdasarkan perenungan terhadap gejala 

atau ide-ide murni dari penulis. Kekuatan tulisan dalam bentuk essay 

terletak pada ketajaman dan otensitas pandangan penulisnya. 

2.6.3.9 Cerita, yaitu hasil perenungan personal dengan menonjolkan kekuatan 

imajinasi atau berdasarkan pengalaman tertulis. 

2.6.3.10 Puisi, yaitu hasil perenungan personal yang lebih bersifat hasil karya seni. 

 

2.6.4 Karakteristik Surat Kabar 

Karakteristik surat kabar menyatu dalam surat kabar, karena memang yang 

melekat dalam ‘diri’ surat kabar ketika melaksanakan fungsi dan peranannya. 

Setidaknya ketujuh karakteristik ini tidak terpisah-pisahkan dan tidak dipisah-

pisahkan ketika kita menerbitkan surat kabar. Ketujuh karakteristik surat kabar 

tersebut adalah: 

2.6.4.1 Berita merupakan unsur utama yang dominant, dalam soal berita 

seharusnya setiap pengelola surat kabar baik yang berada di jajaran redaksi 

maupun di unit-unit kerja lainnya, memberikan perhatian utama pada 

masalah isi dan “roh” media massa tersebut. Karena dengan karakteristik 

yang disandang surat kabar, sesungguhnya berita itulah yang menjadi 

“komoditas” atau “produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat”. 

2.6.4.2 Memiliki ruang yang relatif lebih leluasa, ruang yang dimaksud ialah 

halaman-halaman surat kabar. Biasanya, makin maju suatu masyarakat 

ditandai oleh reading habit dan information need, makin banyak pula 

halaman surat kabar. Ruang yang relative lebih leluasa itu membuat surat 

kabar juga laluasa dalam menerapkan 5W+1H. Bahkan dengan 

keleluasaan ruang yang dimilikinya, surat kabar media massa yang 
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mempunyai alibi dalam mengambangkan rumour (desas-desus) sehingga 

“hanya” surat kabar yang “dihalalkan” memuat desas-desus yang 

kemudian disertai check and recheck dapat menjadi berita yang menarik. 

 

2.6.4.3 Memiliki waktu untuk “dibaca ulang” relative lebih lama, baca ulang yang 

dimaksud adalah khalayak bisa membaca kembali isi surat kabar, baik 

yang dimuat hari ini maupun kemarin. Waktu yang relative lama dalam 

baca ulang itu membuat masyarakat lebih leluasa dalam menyampaikan 

feed back (umpan balik). 

2.6.4.4 Umpan balik relative lebih lamban, surat kabar memang tidak dapat langsung 

seperti dialog interaktif di radio dan televisi. Kelambanan tersebut mungkin 

dapat dianggap sebagai suatu kelemahan dalam karakteristik surat kabar. 

Namun bisa juga dianggap sebagai keistimewaan, karena secara psikologis 

waktu yang panjang untuk memberikan umpan balik akan menjadikan umpan 

balik itu lebih sempurna. 

2.6.4.5 Kesegeraan (Immediately) relative lamban, pesan yang disampaikan 

melalui surat kabar tidak bisa segera atau tidak bisa cepat diterima oleh 

khalayak. Peristiwa yang kemudian menjadi berita harus tertunda sekian 

jam, bahkan mungkin juga tertunda beberapa hari untuk dapat dibaca oleh 

khalayak. 

2.6.4.6 Dalam hal kenyataan (Realism) relatif kurang kredibel, realism 

mengandung arti “sama dengan aslinya tetapi produk surat kabar yang 

mengunakan huruf dan gambar mati bukanlah realitas, melainkan hasil 

karya pengelolanya”. 
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2.6.4.7 Ditentukan oleh jalur distribusi, surat kabar diterima oleh pelanggan 

ataupun pembeli melalui proses distribusi. Karena produk surat kabar 

dikemas dalam kertas berukuran dan berhalaman tertentu, maka kemasan 

produk itu termasuk “barang” (goods) meskipun isinya adalah “jasa” 

(service) informasi dan lain sebagainya (Sam Abede, 2005; 24-34) 

2.6.5 Sifat Surat Kabar 

Secara umum surat kabar mempunyai sifat antara lain : 

2.6.5.1 Terekam: yaitu setiap peristiwa yang diberitakan (terdokumentasi), 

sehingga dapat dikaji ulang dan dapat dipakai sebagai bukti untuk 

keperluan tertentu. 

2.6.5.2 Menimbulkan  perangkat mental aktif. Karena informasi surat kabar 

dikomunikasikan kepada khalayak sifatnya heterogen dan menggunakan 

bahasa dengan huruf cetak diatas kertas, maka untuk dapat dimengerti 

maknanya maka tulisannya harus menggunakan bahasa yang umum dan 

lezim yang dapat dimengerti oleh pembacanya. 

2.6.5.3 Pesan menyangkut kebutuhan komunikasi, menurut Wilbur Schramm : 

2.6.5.3.1 Pesan hendaknya dirancang dan disampaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik sasaran yang dimaksud. 

2.6.5.3.2 Pesan hendaknya mengesankan, pesan hendaknya membangkitkan 

kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara 

untuk memperoleh kebutuhan. 

2.6.5.3.3 Pesan hendaknya menyarankan untuk memperoleh jalan dalam 

mendapatkan kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok sasaran 

saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang di kendalikan. 

2.6.5.3.4 Efek sesuai dengan tujuan, efek yang diharapkan dari pembaca 

tergantung dari tujuan wartawan sebagai komunikatornya. Tujuan 
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tersebut dapat sekedar informasi, mengubah sikap dan perilaku 

serta meningkatkan intelektual pembacanya. (Effendy, 1989; 155-

157) 

Proses komunikasi perspektif ini terjadi pada diri komunikator dan komunikan. 

Ketika seorang komunikator berniat akan menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, 

maka dalam dirinya terjadi suatu proses. Pesan komunikator terdiri dari dua aspek, yaitu: 

pertama, isi pesan (the content of message) kedua, lambang (symbol). Konkritnya isi pesan 

itu adalah suatu gagasan, pikiran atau perasaan, lambang (symbol), yang merupakan 

bahasa seperti yang dikemukakan oleh Korzybzki, bahwa bahasa dapat diibaratkan dengan 

sebuah peta yang isi pokoknya menunjukkan daerah atau wilayah tertentu, peta bisa 

diartikan sebagai suatu symbol. 

2.7 Berita 

2.7.1 Pengertian Berita 

“News is the timely report of facts or opinion of either  interest or importance, 

or both, to a considerable number of people”. (Berita adalah laporan tercepat 

mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, 

atau keduanya, bagi sejumlah besar penduduk). (Effendy, 1993; 67) 

Sedangkan definisi sumber berita adalah peristiwa secara kelembagaan atau 

individu baik fisik ataupun abstrak dimana berita atau fakta itu yang pertama kali 

diaktualkan, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, kesaksian langsung, 

ketokohan atau keterkenalan, pengalaman kedudukan atau jabatan keahlian. Untuk 

menjadi berita haruslah diaktualkan atau dikonkretkan. Itulah sebabnya, supaya 

laporan tentang suatu peristiwa bisa menjadi berita, diperlukan kualifikasi tambahan, 

yaitu menarik dan actual (Kode Etik Jurnalistik, URL: http://www.kabarbaru.com). 

http://www.kabarbaru.com/
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Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber berita adalah orang dimana berita itu 

didapatkan dengan persyaratan yang bersangkutan memiliki criteria-kriteria sebagai 

sumber berita, yaitu: kesaksian langsung terhadap sebuah peristiwa atau fenomena 

keterkenalan atau ketokohan, pengalaman, dan keahlian yang berkaitan dengan berita 

yang akan dimunculkan. 

 

2.7.2  Konsep Berita 

Ciri hakiki berita adalah sebagai laporan dibandingkan dengan laporan lainnya 

adalah bahwa berita merupakan laporan yang sangat cepat (timely) dan mengenai 

kepentingan umum (Public interest). Sehubungan dengan itu, seorang penulis 

jurnalistik bernama Frank Luther Mott dalam bukunya, News Survey of Jurnalism 

menyatakan bahwa paling sedikit ada delapan kosep berita yang meminta perhatian 

kita, yaitu: 

2.7.2.1 Berita sebagai laporan tercepat (News as Timely Report)  

Konsep ini menitik beratkan pada segi baru terjadinya (news ness) sebagai factor 

terpenting dari sebuah berita. Akan tetapi dengan adanya radio dan televisi yang 

juga menyiarkan berita, timelyness ini menjadi relative. Kenyataan menunjukkan 

bahwa seseorang yang pada malam harinya mendengar berita dari radio ataupun 

televisi, keesokan harinya menyempatkan diri untuk membaca berita yang sama 

dari surat kabar. Hal ini adalah berkat jurnalistik surat kabar yang tetap dapat 

memikat khalayak. 

2.7.2.2 Berita sebagai rekaman (News as Record) 

 Berita yang tercetak dalam surat kabar merupakan bahan dokumentasi, sering 

menjadi catatan bersejarah yang sangat berharga. Pernah New York Times, 

sebuah surat kabar di Amerika memperoleh Pulitzer Prizes sebagai 
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penghargaan atas pemuatan berita yang merupakan bahan yang bersifat 

documenter. 

2.7.2.3  Berita sebagai fakta objektif (News as objective facts) 

 Sebuah berita harus factual dan objektif. Tetapi nilai objektif untuk suatu 

fakta merupakan hubungan yang membingungkan, karena tidaklah mungkin 

ada objektivitas yang mutlak. Bagi para wartawan berita, objektif adalah 

laporan mengenai fakta yang diamatinya tanpa pandangan berat sebelah (bias), 

ini berarti laporan yang jujur. 

2.7.2.4 Berita-berita interpretasi (News as Interpretation) 

Dalam situasi yang kompleks yang menyangkut bisang politik, ekonomi, atau 

ilmu pengetahuan, suatu fakta perlu dijelaskan agar pembaca mengerti. 

Mereka perlu diberi penjelasan mengenai sebab-sebabnya, latar belakangnya, 

akibatnya, situasinya, dan hubungannya dengan hal-hal yang lain. Ini adalah 

berita dibalik berita. Untuk menggali dan menyajikannya diperlukan 

kepandaian dan kejujuran. Tetapi bahayanya dalam interpretation reporting 

seperti itu ialah timbulnya faktor prasangka terhadap suatu soal atau 

seseorang. 

2.7.2.5  Berita sebagai sensasi (News as Sensation)  

Disini terdapat unsure subyektif, yakni bahwa sesuatu yang mengejutkan dan 

yang menggetarkan atau mengharukan bagi pembaca yang lain. Hal-hal seperti 

ini terdapat dalam pemberitaan yang serius mengenai kejadian-kejadian 

penting seperti bencana atau perang, dan yang lebih ringan seperti skandal dan 

desas-desus. 

2.7.2.6 Berita sebagai minat insani (News as Human Interest)  
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Disini menariknya berita bukan karena pentingnya peristiwa yang di-laporkan 

tapi karena sifatnya yang menyentuh perasaan insan, menimbulkan iba, 

terharu, gembira, prihatin, dan sebagainya. 

2.7.2.7 Berita sebagai ramalan (News as Prediction) 

Wartawan cenderung untuk menaruh perhatian pada masa depan daripada 

masa kini dan masa lalu. Sebabnya ialah karena minat pembaca terutama 

terletak pada masa depan. Pada umumnya yang kita harapkan dari berita, 

disamping yang merupakan informasi kejadian kini, juga ramalan yang masuk 

akal mengenai masa depan. 

2.7.2.8 Berita sebagai gambaran (News as Picture)  

Gambaran-gambaran yang disajikan dalam halaman surat kabar jumlahnya 

semakin banyak. Ilustrasi hal surat kabar, selain sifatnya semata-mata hiburan, 

juga mengandung nilai berita. Banyak kejadian yang dilaporkan dalam bentuk 

gambaran yang sering kali lebih efektif daripada kalau diterangkan dengan 

kata-kata. 

Disamping penjelasan mengenai konsep pemberitaan diatas, pembuatan berita juga 

memerlukan unsur pendukung bagi terciptanya berita yang baik. Elemen pemberitaan yang 

dapat mendukung terciptanya suatu berita tersebut antara lain : 

2.7.2.1 News Gathering (Pengumpulan berita), biasanya dilakukan oleh reporter. 

2.7.2.2 News Production (Produksi berita), berhubungan dengan format media yang 

bersangkutan. Format ini juga yang akan mempengaruhi gaya penulisan laporan 

dan susunan laporan disajikan (urutan prioritas siapa, apa, dimana, dan 

bagaimana, yang mana dikidepankan). 

2.7.2.3 News Presentation (Penyajian berita), umumnya mengenai masyarakat 

setempat. 
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2.7.2.4 News Order (Urutan berita), sebaiknya berita terhangat ditempatkan diawal dan 

disebutkan di head line. 

2.7.3 Berita Langsung 

Straight News (Berita Langsung) adalah berita yang ditulis apa adanya secara 

singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar berisi berita jenis ini. Dan 

susunan berita bentuk ini berbentuk piramida terbalik, yaitu memiliki penulisan berita 

dengan mengemukakan bagian berita yang dianggap paling penting, kemudian diikuti 

bagian-bagian yang dianggap agak penting, kurang penting, dan seterusnya. 

Berita langsung adalah berita yang sangat terkait dengan aktualitas. Dalam 

pembuatan berita, wartawan telah memiliki konsep baku yang dirumuskan dalam 

5W+1H (Who, When, Where, What, Why, How). Atau dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan dalam akronim “ASDIBIMEGA” (apa yang terjadi), (siapa yang 

terlibat), (dimana peristiwanya), (bilamana terjadinya), (mengapa terjadi), dan 

(bagaimana terjadinya). 

Djuroto menjelaskan bahwa berita langsung adalah berita yang ditulis secara 

lansung. Artinya informasi yang dituangkan dalam berita ini diperoleh langsung dari 

sumber beritanya. Biasanya diungkapkan dalam bentuk pemaparan (deskriptif). 

Penulisan berita langsung lebih mengutamakan aktualitas informasinya. Informasi 

disini berasal dari keterangan pejabat atau berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jika 

ada keterangan atau penjelasan yang bisa didapatkan pada saat peristiwa atau kejadian 

itu berlangsung, maka keterangan atau penjelasan itu lebih tepat dijadikan fakta karena 

berita langsung hanya terdiri dari fakta saja. 

Berita langsung biasanya dibuat dengan gaya pemaparan, yaitu penulisan 

berita yang memaparkan peristiwa yang terjadi, dalam keadaan apa adanya saja, tanpa 
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ditambah dengan penjelasan. Penulisan berita ini cenderung menguraikan suatu 

peristiwa atau kejadian sejelas-jelasnya (Djuroto, 2002; 49). 

2.7.4 Unsur Kelayakan Berita 

Unsur-unsur kelayakan berita terdiri dari: 

2.7.4.1 Berita harus akurat 

Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam 

melakukan pekerjaannya, mengingat dampak yang luas yang dapat 

ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. 

 

2.7.4.2 Berita harus lengkap, adil dan berimbang  

Wartawan harus melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi, artinya 

wartawan harus senantiasa berusaha untuk menempatkan setiap fakta atau 

kumpulan fakta-fakta menurut proporsinya yang wajar. 

2.7.4.3 Berita harus obyektif 

Berita yang dibuat oleh wartawan selaras dengan kenyataan, tidak berat 

sebelah, dan bebas prasangka. Termasuk pula keharusan wartawan menulis 

dalam konteks peristiwa secara keseluruhan, tidak terpotong-potong oleh 

kecenderungan subyektif. 

2.7.4.4 Berita harus ringkas dan jelas 

Berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat, artinya suatu 

tulisan yang ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita harus tidak banyak 

menggunakan kat-kata, harus langsung, dan padu.  

2.7.4.5 Berita hangat Berita  

Berita adalah padanan kata News dalam bahasa Inggris. Apa yang News, 

apa yang baru, yaitu lawan dari lama (Kusumaningrat, 2005; 47-58). 
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 Sedangkan Dja’far Assegaf (1998; 29-38) menyimpulkan unsur-unsur berita 

dari para ahli publisistik dan jurnalistik sebagai berikut: 

2.7.4.1  Berita haruslah termasa (aktual) 

2.7.4.2 Jarak (dekat-jauhnya) lingkungan yang terkena berita 

2.7.4.3 Penting (ternama) orang yang diberitakan  

2.7.4.4 Keluarbiasaan dari berita 

2.7.4.5 Akibat yang mungkin ditimbulkan berita 

2.6.4.1 Ketegangan yang ditimbulkan oleh berita 

2.6.4.2 Pertentangan (konflik) yang terkandung di dalamnya 

2.6.4.3 Seks yang ada dalam berita 

 

2.7.5 Nilai Berita 

Dari semua uraian tersebut mengenai berita, yang perlu diperhatikan dalam 

penyampaian berita harus mempunyai nilai berita, seperti: 

2.7.5.1 Harus diedarkan secara tetap setelah peristiwa itu terjadi 

2.7.5.2 Diperlukan oleh kalangan luas yang berisi informasi yang belum diketahui 

pembaca sebelumnya berdasarkan kebutuhan sehari-hari 

2.7.5.3 Berisi informasi yang perlu untuk pengambilan keputusan politik. 

2.8 Aktivitas Jurnalistik 

Rolnicki et. al. (2008) membagi aktivitas jurnalistik menjadi empat bagian pokok 

yakni, mengumpulkan berita, menulis berita, penyuntingan naskah dan publikasi. Berikut ini 

merupakan penjelasan singkat tentang kegiatan jurnalistik yang dimaksud yaitu; 

 

2.8.1 Mengumpulkan Berita 
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Rolnicki et.al. (2008) menyebutkan ada beberapa hal yang perluh diperhatikan saat 

mengumpulkan berita antara lain; 

2.8.1.1 Sumber primer versus sekunder  

Ada dua jenis informasi yang dicari oleh jurnalis, yakni sumber primer dan 

sekunder. Sumber primer adalah saksi mata suatu peristiwa atau pencipta suatu 

karya atau kerja orisinal properti fisik dan intelektual. Sumber sekunder adalah 

orang yang memiliki beberapa pengetahuan namun tidak terlibat secara pribadi, 

atau sebuah karya yang dipublikasikan yang mengutip kata-kata dari karya lain, 

kata-kata yang dipublikasikan oleh sumber primer. 

2.8.1.2 Sistem Beat 

Tidak semua berita masuk ke kantor berita. Reporter harus mencarinya, dan 

pencarian ini dilakukan melalui prosedur rutin dan sistematis yang dikenal 

dengan beat system. Sebuah sistem beat adalah rancangan untuk meliput secara 

rutin semua sumber berita potensial di area spesifik. 

2.8.1.3 Kontak dan sumber informasi lain 

Selain melalui sumber primer dan sekunder, sistem beat, berita juga dapat 

diperoleh melalui sumber informasi lainnya seperti; press release suatu instansi 

atau perusahaan, direktori telepon dan kota, direktori kode pos, ensiklopedi, 

almanak dunia, kamus biografi, berbagai database pemerintah serta buku lain. 

2.8.1.4 Wawancara 

Cara paling penting dan paling lazim untuk mendapat informasi adalah 

menggunakan wawancara dengan seseorang yang disebut “narasumber”. 

Wawancara dapat dilakukan secara informal, seperti bertanya kepada 

seseorang di keramaian atau melalui telepon atau email. Wawancara bisa juga 

dalam bentuk formal (resmi), dengan kesepakatan mengenai waktu dan tempat 
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wawancara. Sebelum wawancara, reporter sebaiknya tidak bertanya spontan, 

namun perlu riset dan bahkan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. 

2.8.1.5 Informasi di Internet 

Internet menghubungkan reporter ke informasi yang disimpan di komputer di 

seluruh dunia. Reporter yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam atau 

berhari-hari mencari informasi di perpustakaan, pengadilan, buku referensi 

dan telepon kini bisa cukup butuh beberapa menit untuk mendapatkan 

informasi itu di internet. 

 

2.8.2 Menulis Berita 

Rolnicki et.al. (2008) mengungkapkan bahwa, menulis berita adalah salah satu 

langkah untuk proses penyebaran berita. Pertama kita mempelajari apa itu berita dan apa 

yang bukan. Kemudian reporter mengumpulkan semua informasi berita. Setelah 

menemukan fakta, reporter mengorganisasikan catatan dan tulisannya untuk menyusun teras 

berita (lead), yang merupakan bagian penting. Setelah teras berita selanjutnya isi berita dan 

kesimpulan. 

Hasilnya adalah berita lengkap, bukan ringkasan satu paragraf saja. Menulis teras 

ringkasan berita adalah langkah pertama dalam menulis berita lengkap,yang berbentuk 

piramida terbalik. Bentuk piramida terbalik menyajikan fakta dalam urutan menurun, dari 

yang paling penting ke yang paling kurang penting. 

2.8.3 Penyuntingan Naskah 

Penyuntingan naskah (copyediting) berarti menata naskah agar tidak terjadi kesalahan 

ketikan, seperti mengubah huruf besar untuk nama negara “Indonesia” dan meletakkan 

koma dalam urutan kalimat “singa, beruang dan kerbau”. Penyuntingan terus berkembang, 

dan kini juga mencakup praktik yang dinamakan pembahasan atau pemeriksaan tulisan 
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(coaching writing), yang berarti membahas suatu berita selama proses penulisan. Perbaikan 

ejaan, tata bahasa, kesalahan ketikan dan sebagainya masih merupakan bagian penting dari 

penyuntingan. Salah satu kunci copyediting yang baik adalah tahu apa yang mesti 

ditanyakan kepada penulis naskah. Pertanyaan ini harus datang dari editor yang melihat 

berita dari fokus pembaca. 

2.8.4 Publikasi 

Berita yang telah diperiksa oleh editor selanjutnya siap diproduksi untuk kemudian 

dipublikasi. Rolnicki et.al. (2008) menyatakan, dengan semakin canggihnya software 

desktop publishing, kebanyakan desainer lebih banyak mengemban tanggung jawab dalam 

pra-produksi dari publikasinya. File bisa dikirim langsung ke printer sebagai file pdf, format 

dokumen portabel, yang mengandung gambar dan huruf yang dipakai dalam desain. 

 

2.9 Kode Etik Jurnalistik 

Etika tidak hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat namun juga 

dalam menjalani suatu profesi tertentu yang kemudian disebut dengan etika profesi. Menurut 

Masduki (2003), etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat 

pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu. 

Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis 

dalam melaksanakan pekerjaannya (Nicholas Andrei E.S, 2011). Etika jurnalistik ini tidak 

hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan, 

tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan 

dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan.  

Wartawan merupakan suatu profesi. Masduki (2003) menyebutkan, dalam UU Pers 

No. 40/1999 Bab I Pasal 1 ayat 1 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia 
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(KEWI) beserta penjelasannya, wartawan disebut sebagai profesi. Ada empat atribut 

profesional yang melekat padanya. Pertama, otonomi. Ada kebebasan melaksanakan dan 

mengatur dirinya sendiri. Kedua, komitmen yang menitik beratkan pada pelayanan bukan 

pada keuntungan ekonomi pribadi. Ketiga, adanya keahlian. Menjalankan suatu tugas 

berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan bersistemik tertentu. Keempat, 

tanggungjawab. Kemampuan memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik 

mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat. 

Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang telah lama berpegang teguh pada social 

responsibility system atau sistem pers bebas yang bertanggung jawab pun membuat kode etik 

jurnalistik untuk para wartawannya. Bud Ward (2009), seorang jurnalis lingkungan sekaligus 

pendiri dari Society of Environmental Journalist (SEJ) di Amerika Serikat menyebutkan, 

sebuah lembaga di Amerika Serikat yakni Society of Professional Journalist (SPJ) 

menuliskan dalam kode etiknya, „seorang jurnalis harus jujur, adil dan berani dalam 

mengumpulkan, melaporkan dan menyampaikan kembali informasi‟. 

Sukardi (2012) mengungkapkan bahwa kode etik profesi berarti, himpunan atau 

kumpulan mengenai etika di suatu bidang profesi yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi itu 

terutama berdasarkan ukuran hati nurani profesi itu. Lebih lanjut menurutnya dari sudut 

yuridis, pengertian Kode Etik Jurnalistik diatur dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 

40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi 

kewartawanan. Untuk skala nasional Kode Etik Jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai 

dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers yang 

berbunyi, “yang dimaksud dengan, Kode Etik Jurnalistik‟ adalah kode etik yang disepakati 

organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers”. 

Etika jurnalistik yang dikenal juga sebagai kode etik jurnalistik dibuat untuk menjaga 

standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah 
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langkah, profesional, dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik sekaligus pula untuk 

melindungi masyarakat luas dari kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kontruksi 

realitas para pekerja media, sehingga integritas dan reputasinya tetap terjaga. 

Keberadaan Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana pelaksanaannya dapat menjadi salah 

satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Mursito 

(2012) memberikan pendapat yang lebih lugas, dilingkungan jurnalis, profesional kerap kali 

difahami sebagai kompetensi. Seorang jurnalis yang profesional adalah jurnalis yang 

memiliki kompetensi di bidang jurnalisme—dalam kesadaran etik, penguasaan pengetahuan, 

dan keterampilan. Pemahaman yang lain adalah menganggap profesional sebagai bekerja 

sebagaimana yang seharusnya. Berdasarkan penjelasan mengenai urgensi Kode Etik 

Jurnalistik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, etika profesi merupakan seperangkat nilai-

nilai atau asas moral tertentu yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan 

dilaksanakan oleh pemegang profesi itu. Wartawan adalah suatu profesi dan dalam 

menjalankan profesinya seorang wartawan wajib melaksanakan tugasnya dengan baik serta 

patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik. Karena dengan adanya kode etik dan bagaimana 

pelaksanannya merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai profesionalisme 

wartawan. 

2.9.1 Kode Etik Jurnalistik di Timor Leste 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia 

yang dilindungi, Undang-Undang Dasar RDTL pasal 41 dan 42, Kemerdekaan pers 

adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna 

memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam 

mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Timor-Leste juga menyadari adanya 

kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-

norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers 
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menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka 

untuk dikontrol oleh masyarakat. 

Pasal 40 

(Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dan Kebebasan Informasi) 

1. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak untuk 

memberikan informasi serta untuk diberitahu informasi secara tidak memihak.  

2. Penggunaan hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan atas informasi 

tidak dapat dibatasi oleh jenis penyensoran apapun.  

3. Penggunaan hak dan kebebasan yang disebut dalam pasal ini akan diatur oleh undang-

undang, berdasarkan kewajiban untuk menghormati UUD dan martabat manusia.  

Pasal 41 

(Kebebasan Pers dan Media Massa) 

1. Kebebasan pers dan media massa lainnya terjamin.  

2.  Kebebasan pers terdiri atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan daya cipta para 

wartawan, akses pada sumber-sumber informasi, kebebasan editorial, perlindungan 

kemandirian dan kerahasiaan profesional, serta hak untuk menerbitkan surat kabar, 

terbitan-terbitan dan sarana penyiaran yang lain.  

3. Monopoli atas media massa adalah dilarang.  

4. Negara akan menjamin kebebasan dan kemandirian media umum dari kekuasaan 

politik dan ekonomi.  

5. Negara akan menjamin adanya suatu dinas radio dan televisi umum yang tidak 

memihak, guna, antara lain,melindungi dan menyebarluaskan budaya dan nilai 

tradisional Republik Demokratis Timor Leste serta menjamin kesempatan bagi 

pengungkapan pendapat yang berbeda-beda.  
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6. Stasiun-stasiun radio dan televisi hanya bisa beroperasi dengan surat ijin, sesuai 

dengan undang-undang.  

 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh 

informasi yang benar, wartawan Timor-Leste memerlukan landasan moral dan etika 

profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan 

menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Timor-Leste 

menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:  

 

1. Defender o direito de todos os cidadãos à informação, comverdade,honestidade, 

imparsialidade e independência 

 Defende sidadaun hotu-hotu nia direitu ba informasaun ne’ebe lós, ho 

honestidade, imparsialidade no independensia 

 Menjunjung tinggi hak semua warga negara untuk informasi yang benar, 

kejujuran, dan imparsialidade kemerdekaan 

2. Combater todas as formas de censura e restrições ao exercício da liberdade de 

imprensa e da liberdade de expressão. 

 Kombate hasoru forma sensura hotu-hotu no limitasaun ne’ebe taka dalan 

baliberdade imprensa no liberdade expresaun. 

 Memerangi segala bentuk sensor dan pembatasan kebebasan pers dan 

kebebasan berekspresi. 

3. Respeitar a presunção de inocência, odireito à honra, ao bom nome e à 

privacidade dos cidadãos, exceto quando está em causa a defesa do interesse 

público. 
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 Respeita prezunsaun inosensia, direitu ba onra, naran diak, ema ida-idak nia 

privasidade, exetu ba defeza interese publiku. 

 Menghormati praduga tak bersalah, mempunyai hak untuk menghormati, 

nama baik dan privasi warga negara, kecuali ketika menyangkut pertahanan 

kepentingan umum. 

4. Defender a igualdade entre todos os cidadãos, combatendo todas as formas de 

discriminação devido a raça, etnia, religião, língua, estatuto socio-económico, 

opção política, género, sexo, deficiência ou outra. 

 Defende igualdade ba sidadaun hotu-hotu, kombate forma diskriminasaun sira 

hanesan rasa, etnia, relijiaun, dalen, estatuto sosiu-ekonómiku, opsaun 

politika, jeneru, sexu, defisiensia no seluk tan. 

 Mempertahankan kesetaraan semua warga negara, memerangi segala bentuk 

diskriminasi karena ras, etnis, agama, bahasa, status sosial-ekonomi, pilihan 

politik, jenis kelamin, jenis kelamin, cacat atau yang lain. 

 

5. Confirmar e verificar todas as informações, ouvindo todas as partes envolvidas 

nos acontecimentos, de modo a produzir um noticiário completo, equilibrado e 

rigoroso, e separando a divulgação de factose de opiniões 

 Konfirma no verifika informasuan, rona parte hotu ne’ebé involve iha 

akontesimentu ida atu nune’e bele halo notisia kompletu, ekilibriu, tuir lolos 

faktus no halo separasaun klaru entre faktu no opiniaun. 

 Periksa dan memverifikasi semua informasi, mendengarkan semua pihak yang 

terlibat dalam acara, untuk menghasilkan berita yang lengkap, seimbang dan 

akurat, dan memisahkan penyebaran pendapat dan fakta. 
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6. Utilizar meios legaise profissionais para obter informações e imagens, 

respeitando oscompromissos assumidos com as fontes de informação 

(confidencialidade, "off the record", embargo e outros). 

 Uza dalan legal no profisional hodi hetan informasuan no imajen sira, respeita 

kompromisu ne’ebé hakotu ona ho fonte informasaun (konfidensialidade, "off 

the record", embargo no seluk tan). 

 Melalui jalan yang benar dan  profesional  untuk mendapatkan informasi dan 

gambar, menghormati perjanjian yang dibuat untuk sumber-sumber informasi 

(kerahasiaan, "off the record", embargo, dll). 

7. Respeitar o direito de resposta dos cidadãos e promover a rápidacorreção de 

todas as informações que se revelemin corretas. 

 Respeitu direito ba resposta sidadaun tomak nian no buka atu hadia lalais 

informasaun ne’ebe sala. 

 Menghormati hak  jawab warga negara Timor Leste dan mencari untuk 

memperbaiki informasi yang salah. 

8. Rejeitar todas as formas de plágio. 

 Rejeita forma hotu-hotu konaba plájiu 

 menolak segala bentuk plagiat. 

9. Proteger a identidade das vítimas e das suas familías, em particular das vítimas 

de violência sexual,e a identidade de menores suspeitos da prática de crimes. 

 Proteje no labele fó sai identidade hosi vítima ho nia familia sira ne’ebe hetan 

violasaun seksual no mos ba labarik sira ne’ebé mak sai suspeita ba hahalok 

krime. 
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 Menghormati dan melindungi identitas korban dan keluarga mereka, terutama 

korban kekerasan seksual, dan identitas anak di bawah umur yang diduga 

korban kejahatan. 

10. Rejeitar qualquer tentativa de suborno ou ofertas que possam influenciar, direta 

ou indiretamente, a sua independência profissional. 

 Rejeita tentativa sira hanesan subornu ka oferta, ne’ebé bele influensia, direta 

ka indiretamente, ba nia independensia profisionál. 

 Buang setiap upaya untuk menyuap atau penawaran yang dapat 

mempengaruhi, langsung atau tidak langsung, kemandirian profesional 

mereka. 

 

2.10  Tanggung Jawab Wartawan 

Kode etik jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk seorang 

wartawan. Kode etik jurnalistik bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain, dari satu 

koran ke koran yang lain. Namun secara umum berisi hal-hal yang menjamin terpenuhinya 

tanggung jawab seorang wartawan kepada publik pembacanya. Hal-hal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

2.10.1 Tanggung jawab 

Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada 

kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan 

masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. 

Wartawan tak boleh menyalah gunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan 

yang tak berdasar. 

2.10.2 Kebebasan 
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Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota 

masyarakat (milik publik)  dan wartawan menjamin bahwa urusan public harus 

diselenggarakan secara public. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang 

mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok. 

2.10.3 Independensi 

Wartawan harus mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) 

dalam dirinya. Dia tak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam 

aktifitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informasi atau 

kebenaran. 

2.10.4 Kebenaran 

Wartawan adalah mata, telinga dan indera dari pembacanya. Dia harus senantiasa 

berjuang untuk memelihara kepercayaan pembaca dengan meyakinkan kepada mereka 

bahwa berita yang ditulisnya adalah akurat, berimbang dan bebas dari bias. 

2.10.5 Tak Memihak 

Laporan berita dan opini harus secara jelas dipisahkan. Artikel opini harus secara jelas 

diidentifikasikan sebagai opini. 

2.10.6 Adil dan Fair 

Wartawan harus menghormati hak-hak orang yang terlibat dalam berita yang 

ditulisnya serta mempertanggung-jawabkan kepada public bahwa berita itu akurat 

serta fair. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak 

untuk menjawab. 

 


